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rumores discretos da subjetividade



              “Eu tenho que ser legível quase no escuro”

( Clarice Lispector – Um Sopro de Vida )
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NO QUE VOCÊ PENSAVA ENQUANTO ESCREVIA O TEXTO?

Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido 
sempre um homem que busca, mas já agora 

não busco mais nas estrelas e nos livros: 
começo a ouvir os ensinamentos que meu 

sangue murmura em mim” 
( Hermann  Hesse - Demian)

ou estrangeiro em meu próprio texto, e confesso que não sinto 

nenhum  incômodo  nisso.  Afinal,  “há  tantos  devires  me 

atravessando,  funcionando  nessa  temporalidade  chamada mim”1,  que 

acabei  me  convertendo  numa  espécie  de  “câmara  de  ecos”2 das 

sensações a que vou me expondo.

S

Precisei registrá-las, e fui arremessada à página de forma incondicional. 

Desencadeou-se  um  processo  de  produção  de  um  tipo  de  escritura 

fragmentária, à qual me abandonei. Ao sabor das experimentações com 

que ela me acenava, me espantei ao me ver forçada a explorar estados 

inéditos  de  mim mesma,  a  me defrontar  com situações  que  fugiam 

sistematicamente de controle. E isso me pareceu bastante absurdo, por 

vezes me perguntei: que fluxos são esses que se intrometem no meu 

corpo e me arrastam para esses abismos de sentido, revolvendo o chão 

firme em que acreditava pisar? De onde eles vêm? Que risco é esse que 

preciso aceitar?

1 Frase dita pelo professor Luiz Orlandi numa conversa informal
2 Título de um poema de Wally Salomão in Algaravias pg.21.
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Foi  experimentando,  e  não sem temor,  que  busquei  dissolver  minha 

claustrofóbica identidade, moldada num modo de existência que insiste 

em  desqualificar  o  informe,  o  imprevisto,  o  incerto,  o  instável,  o 

incalculável  da  vida.  Exatamente  com  essas  riquezas,  consideradas 

refugo pela razão,  procurei construir um abrigo existencial fluido, um 

espaço  hospitaleiro  aos  meus  estranhamentos,  que  cuidasse  das 

transformações que vão se produzindo na subjetividade.

stamos  acostumados  a  nos  apoiar  em  formas  de  pensar  que 

julgam,  analisam,  sistematizam  e  ignoram  as  incalculáveis 

surpresas que podemos provar diante das idéias que nos surgem como 

rumores e nos engatam numa conversa infinita e invisível com o barulho 

paradoxal  da vida se  manifestando não em linha reta,  mas de víés, 

trajando seus inacabamentos.

E

dmiro, cada vez mais, roupas que nos transmitem a sensação de 

que estão a esgarçar-se, a se corromper, e nos atordoam com 

suas  bainhas  em  queda,  seus  alinhavos  expostos,  seus  volumes 

estranhos,  que  parecem  desentranhar  do  corpo  o  bicho  que  nele 

carregamos,  livrando-o  dos  excessos  de  domesticação.  Roupas 

corajosamente imperfeitas, inacabadas, turbulentas.

A
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Penso no escândalo de se vestir uma peça assim a desfazer-se, que não 

nos oferece o amparo das formas estáveis, estruturadas, de corte bem 

definido, mas que reforça em nós um sentimento de perplexidade diante 

das rupturas que sinalizam, nos atirando sem cerimônia numa existência 

em frangalhos.

 texto  da  tese  veste-se  de  inacabamentos,  pauta-se  por 

incidentes de percurso.  Zona de registro da perambulação de 

uma  subjetividade  se  constituindo  no  meio  das  misturas  que  vai 

ativando  em  sua  trajetória  torta,  sem  ponto  final  vísivel  de 

desembarque, prosseguindo,  sem paradeiro, seu descontínuo destino.

O
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Bem-vindo à vida

“ Eu não tenho enredo, sou inopinadamente 
fragmentária. Sou aos poucos. Minha história é 
viver. Sempre vivi com meu individual perigo. 

(...)”

Clarice Lispector, Água Viva

avia o terreno baldio da existência que precisava ser acordado, 

não  pelo  troar  épico  de  um  bandeirante  afoito,  rasgando 

espaços, indo se estabelecer sólido em alguma casa pré-moldada. Mas 

de forma diversa, interrogando os espaços, fuçando como um bicho faz. 

Apalpando aquela geologia de formas estratificadas que em surdina vão 

cedendo. E enormes placas se desprendem, redesenhando o solo. Um 

jeito  de  se  mover  sutil  e  tumultuoso,  apenas  percebido  pelo  ligeiro 

tremor que vai se comunicando aos corpos que nele pisam empenhados 

nesses vitais deslizamentos.

H

Era  preciso dar atenção a este chão que em sua inumana hospitalidade 

acode essa subjetividade em devir. Um alguém constelado de sensações 

quase lâmina, que lhe fustigam a alma e o forçam a ir anotando em 

páginas dispersas  relevos existenciais se produzindo.
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ombra apenas remota de uma unidade psicológica,  um alguém 

avança pela estranheza de sua nova vida. Caminha só por essa 

escorregadia via. É grande seu desassossego. Um profundo desconforto 

assalta esse outrora domador de sentidos, que se vê agora intimado a 

inventar para si uma maneira singular de se orientar.

S

Inicia seu projeto, decidido a se deixar transportar pelas sensações, por 

registros informes, desmemórias, e por seu faro animal, que permitira 

ser sufocado.  Decide  registrar esse acontecimento,  guiado por uma 

tosca escritura. Inquieto, pergunta-se o tempo todo o que a vida afinal 

quer com ele. Desempanturrado de si, libera-se para  expressar todos e 

ninguém  em  especial.  É  apenas  um  alguém  mutante  convocado  a 

recitar sua humanidade.

Sua deliberada exposição às forças do fora trataram de lhe vestir com 

outros trajes, mas  não lhe passou pela cabeça que estas forças já se 

antecipavam em vestir-lhe de outro jeito. 

Sentia  como  se  fosse  quase  possível  materializar  o  imponderável,  o 

inquieto,  o  inabordável,  toda  a  intensidade  desse  cotidiano  em  que 

transitava. Era um irreconhecível outro, que trazia consigo uma maneira 

experimental de pensar, de viver, de ousar.

Portando apenas uma leve bagagem de mão, deixou para trás um rosto, 

uma  biografia,  uma  rede  de  relações  familiares.  Se  procura  um 
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território para repousar, são os espaços desacostumados, que mais lhe 

atraem,  os  que  não  negam  acolhida  aos  seus  desejos,  afetos  e 

sobretudo a  possibilidade de delirar caminhos.
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Estimulações

ichel Foucault se perguntava: por que um pintor trabalharia, se 

não fosse  para ser  transformado por  sua pintura?  E por  que 

alguém escreveria, poderíamos nos perguntar?

M
Para  intervir  em  si  mesmo,  para  se  infligir  idéias,  quase  sempre 

improváveis, para se usar de vários modos, para se contrair e distender, 

para  que  os  insights  insistam  e  que  com  eles  você  possa  compor 

algumas ações perceptíveis.

Escrever  para  se  desintoxicar,  sucatear  idéias,  muitas  vezes  entrar 

numa  fria  e  malograr.  Para  aprender  a  tensionar  o  discurso  e 

desmanchar-se em lágrimas, sem que o gesto pareça sentimental. Para 

recepcionar  um corpo sofrido que pede socorro  e espaço para viver. 

Para quase se afogar e se virar nadando cachorrinho. Para abandonar o 

hábito de ser. Para escorchar a pele e com ela confeccionar um manto 

de memórias editáveis. Para azucrinar o ego e seu pegajoso cortejo de 

arrogâncias. Para desaprender a reprovar a vida, essa nossa insistente 

mania de desqualificá-la. Para se desvencilhar da idéia de que a vida 

nos reserva um propósito, e cabe a cada um de nós desvendá-la. Para 

aprender  a  rugir  para o que é pesado e instituído.  Para desatolar  a 

9



subjetividade das formas acabadas. Para ser pega em “flagrante delito 

de fabular”3.

3 Deleuze/Conversações,p.157
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O que isso quer dizer?

“o fragmento é para o pesquisador o que o 
sampler é para o músico: um exercício de 

liberdade, mais um elemento desmantelador da 
noção de autoria, ao representar a criação 

como um jogo de pirataria, uma colagem feita 
por DJs”.

(Denilson Lopes, Nós os Mortos)

 idéia de fragmento arrasta consigo o incômodo da incompletude. 

Além  dessa  sensação  de  incômodo,  pode  também  gerar  um 

grande desconforto: pensamentos fragmentários não asseguram àquele 

que lê a exposição clara de um percurso teórico, de um sítio de onde se 

parte. Que espécie de segurança pode oferecer um texto fracionado, aos 

pedaços, que insiste em ir ao encontro do que é episódico, descontínuo, 

dissipatório, efervescente, quase  informe? 

A

Para alguns, talvez seja frustrante enredar-se numa viagem desse tipo. 

Entretanto, se acolhido, o fragmento pode nos surpreender. De um jeito 

anfíbio,  ele  é  capaz  de  operar  simultaneamente  uma  inteireza  de 

articulações,  combinada  a  uma  resistência  a  sistematizações.  Nele, 

prevalece  o  entusiasmo  pelos  agregados  de  sentido  que  vão 

despontando pela urgência mesmo de existirem.

Parece haver bastante pertinência entre uma abordagem de territórios 

existenciais  e  o  uso da forma fragmento como meio  de enunciá-los. 

Infinitos são os fios que vão arrebentando ao longo das vias expressas 
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de nossa existência e que temos que re-amarrar. Porém com a extrema 

delicadeza  de  não  emboçar  as  fissuras,  apagando  as  marcas  de 

experiências que nos são vitais, porque não nos deixam mais retornar 

ao que éramos antes. 

O  fragmento  recolhe  com  simpatia  nossas  ninharias,  falhas, 

contradições, disparates. Enfim, tudo que de residual a vida emana. 

Ele  generosamente  entorta  nossos  projetos  de  continuidade  e  nos 

disponibiliza seu complexo amparo: o intenso convívio entre a forma e o 

informe,  o  contínuo  e  o  descontínuo,  o  fechado  e  o  aberto  de  cada 

singular existência.

A  escritura  fragmentária,  organizada  em  torno  de  idéias-palavras, 

atadas entre si por um elo de sutil afinidade, é um buquê de formas que 

não forjam nem um destino textual, sequer um destino subjetivo. Ao 

contrário,  incorpora sem culpa a “doida poligrafia”4 de uma caderneta 

de apontamentos solta em campo.

4 Roland Barthes por Roland Barthes, p.158.
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Devolvendo o corpo ao corpo

m corpo, uma engrenagem de  sensações que intrigam textos o 

tempo todo. E esses textos que vão sendo produzidos são muito 

ruidosos, exatamente porque operam vozes que discordam entre si. São 

elas  que  preparam em sua  complexidade  a  modelagem desse  corpo 

único e coerente, mas de uma coerência estranha, que adere ao espaço 

em que  pousa,  e  por  isso  devém com ele  um um sítio  de  estados 

experimentais. Possuir um corpo entranhado num espaço, aceitando o 

jogo de desmantelar-se,  exige muito.  De cara,  a morte das palavras 

prontas:  “(...)  o  verbo  tem  que  pegar  delírio”5.  Esquecer-se  de  si 

também é prudente. Aliás, largar-se não só de si, como também perder 

a esperança de que algum dia possa reencontrar-se consigo mesmo. 

Casa  alguma  aguarda  seu  retorno.  Desmaiar  o  eu  para  que  um 

funcionamento apareça e aceite com espanto o inominável. “(...) sim, 

acontece-me e ainda acontecerá esquecer quem sou e evoluir diante de 

mim  à  maneira  de  um  estranho”6.  Franqueia-se  a  faculdade  da 

invenção.

U

5 Manoel de Barros, O livro das Ingnorãças , pg. 15
6 apud Ludovic Janvier Beckett pg. 96
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screver  tateando,  suspendendo  a  avidez.  Experimentar  ir 

perambulando, de posse de um instinto réptil que vá sulcando o 

pensamento, enfeitiçando-o com seu modo coleante de existir. 

E
“Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a 

beleza das frases, mas a doença delas.(...) Gostar de fazer defeitos na 

frase é muito saudável(...)”7. Trair a língua é forçá-la a compassar com 

a palpitação do corpo que escreve.  Inseminar  tal  euforia  que a  faça 

entortar, que a deixe fanha, gaga. Que se desmanchem seus inteligíveis 

sintagmas para se ficar colado às palavras que mais se ama. Um corpo 

que não só trai, mas rouba, aspirador de idéias que estão por toda a 

parte.  Fino  misturador  que  concentra  seus  resíduos  prediletos  e  os 

devolve sob a forma anônima e desgarrada de pensar. A figuração da 

intensidade aérea de uma idéia. Carregar na cabeça fogos de artifício 

que estourem, e para nossa felicidade afugentem a dose de morrinha 

diária que nos oferecem. 

lém de trair  e roubar,  ele monta a coreografia  de sua traição. 

Embarca  numa excursão  sem sujeito.  Individua-se  a  partir  de 

blocos de brutais sensações que vão germinando por sua estrada. Ele 

torce para que esteja à “altura dos acontecimentos” que estão por vir.

A

7 Manoel de Barros, O livro das Ingnorãças pg. 18
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m  corpo  abriga  sons  para  serem  ouvidos.  Nele  transitam 

cadências para serem experimentadas. É dessa doida bioquímica 

de sons e ritmos que somos feitos. Mas vivemos moucos e arrítmicos. 

Desfazer-se  desse  coágulo  é  reinvestir  no  som  que  jorra  forte  da 

garganta,  que  molda  outra  linguagem,  outro  jeito  de  corpo.  Cada 

emissão acompanhando-se de modulações que agitam os diagramas do 

pensamento. Reintrosados, som e ritmo, o corpo transido afeiçoa-se a 

cada meandro seu. Invoca para si outra estatura. Reapossa-se de sua 

carne antes descorada e flácida, agora belamente encarnada.

U
1
5



Das vizinhanças 

ensamentos traçam um caminho de vento. São buliçosos como as 

crianças que estão sempre inventando um jeito de se desligar do 

controle familiar, armando entre elas  uma secreta fuga.

P
Ninguém é proprietário de um pensamento. Eles nos adotam, sopram 

forte em nós, nos assediam no banho, no bar, numa caminhada matinal. 

É exatamente nessas horas, em que não dispomos de meios para anotá-

los,  que  eles  levantam o  vôo  mais  alto,  nos  intimam a  seguir  suas 

doidas  pistas  e  vão nos forçando a recriar  nossos passos,  a  desejar 

outras topografias na nossa existência.

Conectar-se  às forças caóticas da vida, que contagiam o pensamento, 

exige coragem de se libertar de um modelo profissional de seu exercício. 

Um modo de conhecimento escoltado por um saber formal, capaz de 

articular  discursos  competentes  e  desonestos  do  ponto  de  vista 

existencial.  Varrem-se  as  incertezas,  isolam-se  as  idéias  estranhas, 

inclassificáveis, evita-se qualquer sensação de desamparo. Enxota-se a 

vida para o outro lado da calçada, procurando neutralizar os percalços 

que  significa  viver.  Faz-se  de  tudo  para  não  desalinhar  o  cotidiano. 

Encarna-se um tipo de subjetividade de prontidão, incapaz de aderir ao 

risco  que  é  estar  vivo  e  pensar.  Subjetividade  que  teme  ser 
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açambarcada por fluxos vitais que perambulam por aí sem nome próprio 

e  provocam  uma  verdadeira  confusão:  rasuram  textos,  bagunçam 

convicções, exigem que se renuncie  imediatamente a esse  território 

que não a expressa mais,  território degastado de sentidos, ao qual se 

gruda  porque  já  se  acostumou  a  ele,  por  auto-complacência,   e 

sobretudo para evitar o esforço de arcar com a produção de espaços 

mais   fluidos,  não  mais  preenchíveis  com  leis  de  segurança,  agora 

tomados  pela  sutileza  necessária  para  acompanhar  seus  claudicantes 

passos nesse novo ambiente, sentir  a ressonância desse novo abrigo 

franqueado a toda espécie de mutações. 

ensar não é se alinhar com o que já se conhece. É justamente o 

contrário disso.  Movido por uma espécie de força forasteira, que 

não se interessa em refletir sobre a vida, mas agregar-lhe algo mais, 

pensa-se  o  impensável.  Isso  exige  de  nós  piruetas  mortais  e  quase 

nunca podemos contar com uma cama elástica que ampare as quedas. 

Despenca-se,  fraturam-se ossos. Não é nada fácil desmontar um campo 

pronto de referências afixado na alma.

P

 vida e seu cortejo de astúcias expõe o pensamento a uma dose 

diária de contorções. E à maneira de um dançarino de break, que A
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arranca  das  ruas  seu  suprimento  de  trejeitos  combinados  a  passos 

ágeis, começamos a  assimilar uma forma de existir que se arrisca a 

quebrar, a se desarticular completamente, a enguiçar a sintaxe habitual 

do  corpo,  do  pensamento,  da  própria  vida.  Inicia-se  então  uma 

operação desmanche das formas- padrão em que nos escoramos.

 com  que  palavras  é  possível  anunciar  o  nascimento  dessa 

desconjuntada subjetividade, sem asfixiá-la, sem subjugá-la a 

uma forma familiar?  Quem sabe pedir emprestado a voz do poema com 

suas palavras arriscadas,  suas palavras inconformadas, suas palavras 

indisciplinadas.

 E

É ele quem nos  estimula a existir de outro jeito, essa vigorosa máquina 

de clandestinidade. Não quer explicar, convencer, “fazer razão”8, e sim 

nos provocar, bagunçar nosso coreto, desmantelar nosso “tolicionário”9

ode  parecer  estranho  falar  do  poema,  contêiner  de 

acontecimentos,  sem  fazer  menção  alguma  ao  poeta  que  o 

escreve.  É que interessa bem menos seu nome do que o fluxo de vida 

inventiva  que  o  contagia  e  o  mobiliza  a  traçar  espaços  menos 

P

8 Manoel de Barros, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, p.29.
9 Remissão a Flaubert, via tradução de Augusto de Campos. “Formas estereotipadas 
que  as  pessoas  pronunciam  para  parecer  inteligentes  e  atualizadas”.  Augusto  de 
Campos À Margem da Margem, pg. 22.
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homogêneos,  menos  modelares,  mais  imperfeitos,  incompletos, 

imprevisíveis.

“ (...) Ao escrever (...)

o ego some, esfuma,

E o nume Ninguém Nenhures é quem assume a autoria.”10

Afinal  o  poema,  o objeto  de arte em seus mais  diferentes  suportes, 

continuarão  a  vibrar,  mesmo  na  ausência  de  quem  os  realizou. 

Certamente que no circuito da arte as coisas não funcionam exatamente 

assim : recua-se  o objeto para que brilhe, no seu lugar, um nome. Do 

nome ao culto, à celebração, à glamurização de um artista. Consagra-se 

uma forma estável,  agora  convertida em marca, coisa reprodutível, 

vendável.

E a obra? Aprisionada em um catálogo, concluída e, ainda  assim, viva. 

Uma magnética forma autônoma, pulsando diante de nós. Presença que 

nos sugere  um encontro singular, uma ocasião de se embarcar numa 

outra  lógica,  diagramar  outros  referenciais  para  si,  soltar  o  “lixo 

emocional”11,  espanar  a  poeira  que  se  alojou  indesejavelmente  no 

interior de nossos cômodos.

ma subjetividade poeta se expõe ao mundo e agüenta o tranco. 

Não  se  proteje  de  suas  ininteligibilidades,  nem  fica  abismado U
10 Waly Salomão  Lábia, p.23
11 Waly Salomão Gigolô de Bibelôs, pg. 121
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diante  de  seus  inúmeros  paradoxos.  Vai  misturando  todos  os 

ingredientes que recolhe em seu desitinerário  a céu aberto e os devolve 

constelação de inventos. 

Não me parece que um poema exista para fixar residência na morada 

confortável do poeta, antes um sem teto ou aquele “cujo teto (...) é a 

metamorfose”.12 

m  poema  também  pode  não  passar   de  uma  sopa  rala  que 

enfraquece a existência. Lugar confessional, onde se descarregam 

as intimidades de um pequeno eu fotogênico e seu liliputiano mundo. E 

os  versos  desse  poema  se  assemelham  muito  àquelas  quadrinhas 

escolares que nos mandavam decorar e maquinalmente reproduzíamos 

sem nenhuma convicção, num ritual murrinha, acompanhado de perto 

por familiares em lágrimas.

U

Versos  que vigiam a vida,  expulsam o que se  exalta  e  possa trazer 

discordâncias, rupturas. Poema contrito, moderado. Experiência soft que 

evita  confrontos.  Poema  para  vedar  os  ouvidos,  cimentar  os  poros, 

lacrar a alma.

 “poesia = faca que talha sem láudano possível.
............................................................

poesia = máquina de guerra.

12 Waly Salomão Tarifa de Embarque, p.38
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............................................................
poesia = casulo, casamata de obuses. “
( Waly Salomão – Tarifa de Embarque)

 olhar míssil13 disparado pelo poema abate a lógica racional a que 

nos agarramos na tentativa de estabilizar nossa relação com o 

mundo. E a pista por onde ele corre, é pista de decolagem, que nos 

lança no horizonte vertiginoso da mutabilidade das formas. Desabamos. 

E a vida endógena que levamos vai pelos ares. A partir daí nada mais se 

comporta de forma razoável, previsível. É como se assistíssemos a um 

filme falado numa língua estranha,  sem legendas.  O chão racha sob 

nossos pés e um enorme desespero se apodera de nós. Dos escombros 

nascemos outro.  Aliás, não mais cessaremos de nascer.

O

ensar  a  poesia  como  “plataforma  de  lançamento”14 das  idéias. 

Você sendo tragado por um redemoinho de sensações, de estados, 

por uma estereofonia que vai aos poucos sintonizando nossas regiões 

longínquas, glaciais, e que começam a derreter.

P

Neste  quase  transe,  algo  inexplicável  se  passa:  calores,  palpitações, 

incontrolável euforia.  É um alívio poder transpor esse muro glacial e 

descolar dessa mesmíssima vida.

13 Waly Salomão, Gigolô de Bibelôs, p.10
14 Waly Salomão Qual é do Parangolé. P.8
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ncontrei  na poesia de Waly Salomão um “intercessor”15.  É com 

entusiasmo que acompanho a movimentação de um “eu estilete”16 

que vai se desbastando, forçando passagem pelas formas fossilizadas 

que  o  aprisionam,  indo  compor  com  regiões  ignotas  do  humano, 

experimentando inusitadas combinações com o  vivo,  auto-inventando-

se.

E

“(...)  não  é  fácil  ser  um  homem  livre:  fugir  da  peste,  organizar 

encontros, aumentar a potência de agir, afetar-se de alegria, multiplicar 

os afetos que exprimem ou envolvem um máximo de afirmação.”17

Sua  poesia  intervém na  subjetividade,  disparando  estados  sensíveis, 

um campo de consistência  afirmativo para que cada um se atreva a 

buscar  seu  próprio  movimento,  seu  jeito  singular  de  assimilá-la, 

compreendê-la, traí-la. 

e alguém me perguntasse se a poesia salva, impede que  alguém 

prossiga  reproduzindo  valores  modelares,  eu  não  saberia 

responder.  Mas  certamente  eu  diria  que  ela  os  confronta,  os  torna 

inadequados, inventa saídas, nos encoraja a desprogramá-los.

S

15 Gilles Deleuze Conversações pp. 151 e ss.
16 Waly Salomão Lábia, p.47
17 Gilles Deleuze, Diálogos,p.75
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Eu vou lhe contar um segredo

ouve  um tempo em que se  atravessava  espelhos.  Havia  uma 

comunicação pacífica entre os de lá e os de cá. Os dois reinos, o H
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especular e o humano, se entendiam. Até que um dia, não se sabe o 

porquê, o povo do espelho se rebelou e invadiu o outro lado. Sofreram 

grave  punição  por  isso.  Foram  encarcerados  nos  espelhos. 

Enfraquecidos,  outra  coisa  não  lhes  restou  a  não  ser  mimetizar 

servilmente os gestos humanos. Dizem por aí  que um dia irão se livrar 

dessa prisão.18

stou de pé em meu quarto, diante de um grande espelho oval. 

Espécie de oráculo, a quem confio quem sou. É indisfarçável meu 

desconforto  ao enxergar  essa  ruga  que franze minha testa  e noticia 

minhas apreensões, meus temores, ou essa mecha de cabelo que insiste 

em não obedecer às ordens do penteado. Pode parecer pouco, mas é o 

suficiente para me abater.

E

Dos vários sentidos que se possa  atribuir ao espelho, podemos dizer 

que hoje ele funciona prioritariamente como uma espécie de cabine de 

vigilância,  sob  o  comando  de  um  eu  que  internalizou  direitinho  os 

paradigmas indispensáveis ao bom funcionamento social.

Ele é o responsável pela nossa checagem diária, e não mede esforços 

para nos confirmar como o centro das atenções. É reconfortante possuir 

um  eu  que  se  incumbe  de  catalogar  nossas  imagens,  selecionando 

18 relato abreviado de um conto de Jorge Luis Borges, intitulado Os Animais dos 
Espelhos.
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aquelas que possam ter maior aceitação social, que não atritem com os 

referenciais dominantes, aos quais nos esforçamos em aderir. 

Resolvi  escolher  essa  aqui.  E  a  partir  de agora  vou despachá-la  em 

todas as ocasiões. Faturo em cima da imagem em que me grudei.

Me diga: como você é? Sou introvertida, sensível, sonhadora. Sou... 

O álbum de retratos desde muito cedo começa a existir na nossa vida. 

Sob  cada  foto,  breves  legendas  não  só  nos  situam  espaço-

temporalmente  como também costumam fazer algum comentário sobre 

nós. Em geral, nos configuram com inúmeras adjetivações. E lá vamos 

nós arrastando um surrado  pacote de atributos fixos em que, à força do 

hábito, passamos a acreditar. Curiosamente, somos sempre ou “isso” ou 

“aquilo”, aliás não só nós mesmos, mas tudo que existe à nossa volta, o 

que  nada  nos  exige,  apenas  respostas  mecânicas,  esquemáticas, 

simplificadoras.   É  dessa  forma que a  vida  faz  sentido  :  eliminando 

quaisquer variáveis.

Se, por acaso, nos defrontamos com algumas diferenças, formas cujo 

entendimento  escapa  à  lógica  binária  em  que  se  apóia 

predominantemente  nosso sistema de pensamento, somos respeitosos 

de  um  jeito  lacônico  e  profilático.  É  com  civilidade  que  nos 

desvencilhamos do que possa ameaçar nossa eterna  estação-casulo.
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em gente que quebra espelhos e aspira o azar, quem sabe um 

outro nome para acaso. Dispõe-se a explorar o estranho em si, 

conectar-se com o intempestivo, o sem nome que lhe dá boas-vindas.

T
E  força  uma  fenda  em  sua  intimidade.  Rompe  com  a  cadeia  de 

condicionamentos a que chamava viver.

Desalojada  das  formas  em  que  se  reconhecia,  um  discreto  lamento 

começa a assediá-la, mas finge não escutá-lo. Decide apegar-se com 

fúria à urgência dessa nova vida, intensivamente frágil.  Não lhe passa 

pela cabeça rotulá-la. Prefere carregar consigo esse inominável estado 

inédito. Prefere de  agora  em diante deixar a porta aberta.“(...) Não 

sou mais eu mesmo como antes,  fui  arrebatado em um devir  outro, 

levado para além de meus Territórios existenciais familiares.”19

m homem, parado diante de uma câmera anuncia que vai nos 

revelar um segredo20. Vai nos confiar sua identidade. Sua imagem 

no monitor transmite inquietação.  

U
Chega finalmente a hora de cumprir o prometido, compartilhar conosco 

sua intimidade.  Subitamente o som é cortado,  sua voz desapareceu. 

19 Guattari, Caosmose,p.118
20Refiro-me a um  curta-metragem de Carlos Nader, de 1998, cujo título é homônimo.
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Mas  o  que  foi  que  aconteceu,  nós  nos  perguntamos?  E  o  que 

presenciamos na tela é a invasão de uma trupe singular,  afiada nas 

artes de ambular pela vida, a deslizar pelo exterior sabotando ordens: 

poetas, travestis, camelôs, traficantes, interceptam essa voz particular, 

infestam essa história pessoal. 

A partir de agora, são eles que, dirigindo-se à câmera, falam de si. E 

seus depoimentos são marcados pela constante interferência dos sons  e 

imagens captados diretamente nas ruas, parecem mesmo brotar de lá. 

Mas, curiosamente,  não é uma identidade fixa o que eles se propõem a 

nos  revelar,  mas  seus  atos  de  infidelidade.  A  condição  de  sujeitos 

experimentando  engates  com  as  forças  plásticas  da  vida,  que  vão 

remexendo  em   suas  histórias  particulares,  alterando  seu  espaço 

interior. 

a ocasião em que assisti a exibição desse vídeo, ele me causou 

uma  forte  impressão,  porque  praticava  uma  idéia  vital,  a  do 

esgarçamento da noção de identidade.  Afinal, um sujeito anuncia que 

vai nos revelar sua identidade, sua intimidade, seu eu, e acaba por se 

dar conta de que está à procura de uma substância que não reside em 

lugar  algum.   E  que  não  existe  um cá  dentro,  revestido  de  plácida 

intimidade, protetor, e um lá fora que o ameaça constantemente  com a 

degradação de si.  E o que se vê  constituir-se na tela é exatamente o 

N
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contrário disso: presenciamos um alguém produzindo-se, confabulando 

com o vivo, em permanente conexão com as paisagens do fora, capaz 

de ser habitado por uma população estranha a si mesmo, um ativador 

consciente de  misturas tais que vai atraindo para si novas montagens 

de  existência.  Trata-se  de  alguém  em  empenhada  transformação. 

Alguém aceso.

 um  sonho.  Nada  se  pode  esperar  dele,  a  não  ser  sua  brutal 

desarticulação.É
Escuto um enorme estrondo que  parece vir de dentro da minha cabeça. 

Acordo sobressaltada.

Olho para o chão e percebo estilhaços de vidro espalhados por todo o 

cômodo. Levanto atordoada  e me espanto ao me deparar  com meu 

espelho, sem espelho.  Ele agora não passa de uma cavidade fosca, um 

objeto inútil, penso.

O que está acontecendo  aqui neste quarto?

 Alguém, que se diz “si mesma”, aparece.  É fisicamente igualzinha  a 

mim e parece  outra. Eu e “si mesma” estamos uma diante da outra. 

Será um novo espelho de carne e osso?

Arrisco uma careta qualquer,  quero ver se me imita.  Ela se mantém 

indiferente ao meu gesto.  Parece me ignorar.
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Colapso.

Mas  me  diga,  “si  mesma”,  quem,  de  hoje  em  diante,  cuidará  de 

conformar e confirmar minha imagem?  E pensar que andava tudo tão 

bem ensaiadinho. Como me verei? 

O  espelho  partiu-se.  Eu  não  coincido  mais  com você,  desgarrei-me, 

quero me multiplicar.

Quanto a você, vai ter que aprender a nascer.

Acordo aturdida, em profundo silêncio. Certifico-me de que o espelho 

está lá, onde sempre esteve. Levanto-me, me espio em sua superfície e 

vejo refletido um mundo de formas vivas  que desconheço. Um estranho 

movediço mundo despertando.

Nascer pelo meio

ntuir a urgência de se fabular um procedimento de investigação da 

existência,  que  acolha  nossos  estranhamentos,  nossos 

esgarçamentos identitários, nossos balbucios.

I
De início, inventar um outro berçário, que embale o bebê de outro jeito, 

sem excesso de proteções azuis ou rosas, para que as forças da vida, 

carne e sangue, possam ungi-lo, comemorando com entusiasmo esse 

nascimento. 
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E  que  ao  rebento  se  dê  a  oportunidade  de  nascer  pelo  meio,  em 

reconhecimento ao M talhado em sua mão, um visível signo que insiste 

nesse  recado.  Um  começo  estapafúrdio,  certamente,  e  talvez  bem 

menos aflitivo, que liberaria a existência do fardo do ponto exato da 

largada.  O  sufoco  de  ter  que  se  explicar  o  tempo  todo  e  de  fazer 

referências a uma origem, para só então, existir.

rotar pelo meio é opor-se a um destino que progride em direção a 

algo, é acariciar riscos, acumular  êxitos e retumbantes fracassos, 

é  se  infiltrar  por  alguma  vizinhança,  fazendo  conexões,  é  povoar  o 

cotidiano  de  incertezas,  é  recolher-se  numa tenda de  silêncios,  num 

gesto de delicadeza diante do que está a  se formar e maturar diante de 

si.  É  fazer  vingar  um sujeito,  cuja  pupila  arquiva  imagens  do  fora, 

recusando-se a fazê-las coincidir consigo mesmo. É aprender a avançar 

com a  fatal  coragem de  não  saber  o  que  esperar  dos  encontros.  É 

desembarcar em terra firme, aos berros, sem saber no que isso vai dar, 

apenas dobrando-se aos imponderáveis da existência.

B

través  de  um  longo  túnel,  espreme-se  um  corpo.  Arrasta-se, 

forçando  passagem,  avançando  sofregamente.  A  cena  nos 

convoca um nascimento. O modo de nascer é por sua conta. Pode ser 

A
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que você cumpra à risca o ritual que o leva à outra extremidade. Há, 

entretanto,  quem,  possuído  por  uma  fúria  animal  estraçalhe  esse 

estreito e alcance o lado de fora ávido. Estrague a festa da biografia, 

celebração do começo e fim. Embarcou nessa travessia para descobrir 

uma rota de fuga. Deseja estrear no mundo pelo meio. Por guia, apenas 

uma “razão ardente”21, capaz de disseminar projetos de existência nada 

uniformes. Libera-se espaço para a constituição de um coletivo de vozes 

que  aliam suas  forças  na  reinvenção  de  sentidos  para  suas  práticas 

existenciais.  Sentidos  que  rasuram  o  catálogo  bem  editado  de 

significações modelares.

Arruína-se  o  retrato.  Potencializam-se  os  pontos  cegos  da  biografia, 

seus arremates provisórios,  sua dose de transformação diária.

 memória móvel rastreia os espaços da infância. Plana sobre uma 

região vazia. Aos poucos despontam algumas formas conhecidas. 

São balanços, gangorras, escorregas e uma fileira de túneis de cimento, 

coisas sucateadas pelo tempo.

A

21 Expressão ouvida em uma palestra de Waly Salomão. Fez-me imaginar logo uma 
espécie  de  razão  contrabandista,  acompanhada  de  sua  sacola  de  sensações 
clandestinas.  Razão  empenhada  no  sentir,  capaz  de  flertar  com  as  forças 
desestabilizadoras  da  vida,  afrouxando  o  paranóico  papel  que  lhe  coube:  o  de 
intérprete  e  disciplinador  dessas  forças.  Um tipo  de  razão  que  iria  se  infiltrando 
sorrateiramente,  mais  receptiva  e  afirmativa.  Uma  razão  muito  singular,  que 
ambicionaria se desformar.
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Uma  confusão  de  vozes  dissonantes  desperta  naquele  lugar.  Por 

estreitos túneis avança uma legião de crianças.  Entram agachados e 

vão deslizando pelo seu interior.

Alguns limitam-se a ultrapassá-los. Ir ao encontro de algo ao término da 

travessia parece ser a  principal motivação.  Funcionam de modo atlético 

e pragmático.  Saem de lá  do mesmo jeito  que entraram. Tendem a 

calcificar  as  brincadeiras,  protegem-se.  É  bem  provável  que  aos 

acontecimentos do mundo queiram anexar instruções de uso.

Há os que se aventuram em produzir desvios. Coreografam  marchas e 

contramarchas em sua passagem. Expandem seus campos de referência 

na medida em que exploram o túnel. Percebem que a reta orientação 

que possam tomar é sistematicamente sacudida por forças vivas que a 

faz  entortar.  Pelo  corpo,  uns  arranhões  necessários.  Parecem  poder 

arcar  com a ruptura das formas estáveis.

Outros  embarcam  numa  intrigante  experiência.   Rolam  entontecidos 

pelo túnel como se estivessem expostos a um vento brincalhão que se 

diverte em lhes virar pelo avesso,  em soprar-lhes na alma espanto.  O 

vento e suas desorientadas acrobracias  invade o espaço vida,  inventa 

um arrevesado sentido para a existência.  Ao cabo da brincadeira as 

crianças se sentem esgotadas e estranhamente revigoradas.
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numeráveis serão sempre os estilos de existir e registrá-los em suas 

múltiplas manifestações é  quase uma impossibilidade. Não passam 

de  matéria  fluida,  híbrida,  inflamável.  Talvez  o  que  se  possa  deles 

captar seja apenas os nós mais visíveis dessa escorregadia trama, suas 

linhas de força, seus pequenos coágulos.  Pensar em estilos de viver é 

pensar em topologias que se formam e desformam o tempo todo.

I
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O que é uma Casa?

(...) Não vivia nem em palácios nem em casas 
proletárias, mas precisamente naqueles ninhos 

da pequena burguesia, decentíssimos, cheios 
de tédio e cuidadosamente conservados, onde 
há sempre um cheiro de terebintina e sabão e 

onde todos se sobressaltam quando alguém 
deixa a porta bater com força ou entra com os 
sapatos sujos de lama”. (Herman Hesse  -  O 

Lobo da Estepe)

ossa  devoção  pelos  espaços  limpos,  civilizados,  esteticamente 

profiláticos,  imperturbáveis.  Nunca  sujos,  mal  cheirosos  e 

bagunçados.  Ambientes  que  regurgitam   bom  gosto,   bom  tom, 

sensatez. Propriedades mensuráveis, sem uma mínima incorreção capaz 

de crispar o espaço, configurar respiros.

N

O cenário ideal para o desenrolar de um melodrama bastante familiar: 

os  infortúnios  de  um  ego,  afônico,  sapecado  pelo  contemporâneo, 

cambaleante, e que resiste à urgência de outros arranjos existenciais. 

Ego  que  vira  clichê  de  si  mesmo.  Suga  energia  vital,  a  imobiliza, 

impedindo que se alastre, arrebente a cerca e faça a casa desabar de 

vez.

É preciso estar atento ao  funcionamento da máquina-clichê para que 

então se possa fabular maneiras de resistir.

3
4



 casa quarentena, isolada, isolante, lado a lado com uma outra, a 

coletiva. Pátio aberto aos encontros entre dessemelhantes,  que 

não  pretendem  fundir-se  numa  família  de  iguais.22 Um  aglomerado 

vazado, de cômodos articulados, de  entradas e saídas múltiplas. Uma 

matéria  viva  compartilhando  experiências  com  quem  nela  circule, 

provendo a todos com uma espécie de manto que aninha sem sufocar. 

Manto que não acaba nunca de ficar pronto, porque as linhas vão se 

desgastando, pela força do uso arrebentam, e desanda aquele complexo 

desenho que ali se inventava em conjunto. Então se começa a amarrar 

tudo de novo e sempre de um outro jeito, compondo uma nova urdidura 

singular.

A

a casa de pai e mãe eu era órfão. E fugia de lá pelas rachaduras 

da parede de meu quarto, pequenas brechas que me serviam de 

passagem. Foi  por  ali  que passei  a vazar  todas as noites,  tramando 

percursos que desarmassem a hegemonia das formas prontas.

N

assei a ancorar minha casa em descampados incivilizados. Se me 

perguntam onde moro, aponto entusiasmado: moro lá. Percebo a 

perplexidade de todos diante dessa minha rigorosa indeterminação. Meu 

lá experimental transborda por todos os lados. 

P
22 Denise Sant’Anna,  Corpos de Passagem,p.95
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olte, o seu lugar é aqui nesta casa, entre nós, neste aconchego 

que lhe preparamos. V
Ouvi, inúmeras vezes, em coro, vozes razoáveis repetindo esse slogan 

bastante comum, compartilhado por muitos. O que mais me espantava 

era que em nenhum momento se questionasse que esse lugar  fosse 

irrevogavelmente a casa, essa excêntrica máquina de cristalização de 

afetos, produzindo catatonia coletiva.

ouve  um  momento  em  que  a  casa  começou  a  se  desfigurar 

completamente.  Suspeitei.  Pareceu-me menos  inteiriça,  menos 

homogênea,  menos contraída, mais fluida, gelatinosa até.  

H
Sabemos  de  seu  apreço  pelo  fora.  Nós  também  aspiramos  ao 

movimento permanente, à  total descontração. Espalhe-se por aí, arme 

sua tenda existencial no local de sua preferência. Na dúvida, consulte 

um bom guia de viagens.

ontinuo  a vazar discretamente pelas rachaduras de meu quarto, 

procurando inventar linhas desertoras que não cheguem a lugar 

nenhum monitorável.

C
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u nunca estive  à procura  de um território,  mas de estados de 

território,  espaços  que  me fisgam pelo  estranhamento  de  seus 

volumes, formas, cores vivas, sua explícita plasticidade. E estou sempre 

lá,  operando  nessa  coordenada  incerta,  irreproduzível  graficamente, 

trafegando nesse espaço movente, silencioso, incapturável.

E

Estados de Emergência

“ Um estigma trago  inscrito nas têmporas:
nasci para quedar em ardis, arapucas, 

armadilhas.”
(Waly Salomão - Lábia)
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ma  vida  vulnerável,  enrodilhada  de  sensações.  Que  tipo  de 

existência  pode  advir  de  estados  informes?  Aglomerados 

perceptivos, agregados de signos dispersos, que brigam por um pouso 

na página em branco, samplers sonoros que desafiam  nossos ouvidos a 

se introsarem com outras seqüências musicais.

U

Que corpo suportaria tanto assédio?

Aquele que por extrema singularização cobiçasse estranhas núpcias. E 

dela  surgisse  uma  prole  bastarda,  vivendo  à  beira  de  abismos.  Um 

protagonista tão encarnado quanto anônimo, um alargador de espaços, 

que acompanhe extasiado o pião da vida manifestando sua coreografia 

vorticista. Alguém que emprestasse sua carne à escuta da existência. 

Um tipo andarilho, um freqüentador de quebradas, alguém disposto a 

“fazer um perigo”, segundo Clarice Lspector. Um náufrago de si,  que 

teima em ancorar seus navios em terras devastadas. 

Sabe que viver desse jeito é intolerável, mas se recusa a compreender 

isso. 

Instaurar Mundos

 voz-corpo  do  poeta,  encarnada  pela  garganta,  emite  uma 

instrução aos leitores:A
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 “Para ser lido alto. Para ser lido

bem alta voz para ser lido para

dentro. Para ser incêndio

LUZ     FOGO   CALOR

Que se acenda através de todos os órgãos

                ALASTRAR

     Ou não quer????

     Ou não quer????

     Ou não quer????

PARA SER LIDO ALTO. AFÃ”23

 tom é forte e nítido, cristalinidade da vogal  a que amplifica e 

alteia  o  tom,  numa  espécie  de  alta-fidelidade  que  inunda  os 

ouvidos  de um apelo  quase  mântrico,  e  alastra  o  fogo,  via  audição, 

corpo adentro.  O incêndio  de que se  fala  é  aquele  cuja  queimadura 

branda impõe trocar  de pele.  Ou não quer,  repete reiteradamente  o 

refrão.

O

É a poesia abrindo alas à estranheza. A instrução do poeta funciona 

como um rito que prepara o ouvido a ser capaz de perder-se de si, 

desnortear-se, consumir-se lentamente. 

Biografia  às  avessas,  que  movimenta  um núcleo  nu  de  sujeito,  que 

cartografa seus espaços sempre desmontáveis: pessoa que nasce num 

local qualquer, que renasce numa cidade ainda maior, e que se percebe 

sempre outra,  de um modo sempre diverso do anterior,  que vai  “se 
23 Waly Salomão Gigolô de Bibelôs, pg. 140
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variando” de destinação, porque recusa a biografia-destino, a biografia-

informante de um sujeito. O contorno de seu relevo é uma proposital 

anamnésia,  um inventário  de desmemórias  que atiçam o poeta a “ir 

indo”, reinventando seu campo de possíveis. Uma erva que se alastra, 

emaranhando-se nos acontecimentos. É “se variando de vários” que o 

poeta  confirma  sua  vocação  de  interceptador  radiofônico  de  vozes 

alheias, de todos os timbres e alturas, que estreitam estranhas núpcias. 

E ao se embrenhar nessa polifonia, ele abre uma fenda em sua própria 

intimidade.  A  escuta  de  tantos  o  leva  a  desertar  de  uma  forma 

dominante de si. Projeta a vida numa arte da vadiagem a serviço das 

experimentações. A viagem de “vários” espaço afora, saltando sempre 

para novos inícios, incarnando um eu-feixe de sensações. “Tenho fome 

de me tornar em tudo que não sou”24. 

O poema procede por a-culminâncias. Para ele, inexiste paradeiro. Cada 

fileira de significação se espraia em outra que contagia uma outra, de 

forma  que  um  plano  se  reatualiza  a  partir  da  vibração  de  cada 

retomada, perfazendo uma cadeia ininterrupta de sentidos.

“(...) eu nasci num canto qualquer duma cidade pequena. (...) depois 

nasci  numa  cidade  maior.  (...)  e  fui  virando  uma  pessoa  que  vai 

variando seu local de nascimento, (...) se variando de vários.”25

24 Waly Salomão Gigolô de Bibelôs, pg. 121
25 Waly Salomão Gigolô de Bibelôs, pg. 141

4
0



o sabor de suas gradativas expansões, o poeta vai se constituindo 

de  camadas  a-cêntricas,  um  viajante  de  imprecisões  espaço-

temporais. Essa, sua consistência.

A
O próprio corpo gráfico desse fluxopoema, que desborda das margens, 

de  forma  que  cada  enunciado  poético  se  abra  à  contaminação  do 

seguinte, acentua ainda mais o desitinerário do pronome eu.

Lê-se um poema que se faz circular sem fixar um rosto. Talvez escreva 

exatamente para deixar de ter um. Prefere disseminar- se em caras. 

Arrancar da realidade não seu estoque de provisões, mas seu estojo de 

possíveis.
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Estojo de possíveis

 concha do ouvido bem cedo desperta no feto. E uma avalanche 

de  sons  escorregam  para  o  interior  dessa  espécie  de  tuba 

orgânica  em  expansão.  Sons  de  variadas  alturas,  texturas,  cores, 

volumes  ressoam  livres.  Poderíamos  até  pensar  que  nesse  primeiro 

contato cacofônico com o exterior nossa sensação de segurança íntima 

se desequilibraria em meio ao ruidoso ambiente que toma de assalto 

esse  suposto  mundo  mudo.  Mas  talvez  seja  precisamente  nesse 

momento que a vida insinue sua vigorosa vontade de confirmar-se voz 

que se mistura a outras vozes. E essa experiência age em nós como 

primeira canção. Composição sonorista imemorial, pura energia vocal, 

festa  dos  significantes.   A  voz  que  irrompe  vem rasgar  a  clausura 

daquele corpo, que principia a ouvir seus barulhos necessários, vitais. 

Voz  que  faz  vazar  o  dentro  no  acaso  do  fora.  E  o  interior  vibra 

misturado-se  ao fora, às linhas múltiplas que o compõe.

A

“Viver  é  uma ordem”26.  Esta  a  viagem anunciada.  Um sujeito,  dono 

daquele corpo, escapulindo pelos buracos do ouvido, engendrando-se na 

audição de outros,  embaralhando-se num torvelinho de vozes que se 

confrontam, medem forças, combatem energicamente. Está pronto para 

26 Verso de Carlos Drummond de Andrade
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sofrer formas e alastrar outras. Em sua história pessoal decide trocar o 

berço monológico por um ambiente polifônico,  pulsante e vulnerável.

m insistente falatório ronda a cabeça do poeta e o convoca a 

fazer contato com essa algazarra de vozes presentes, com todas 

essas sutilíssimas  forças invisíveis, fontes de permanente troca. Como 

que possuído, dispara em alto e bom som que rompeu de vez com esse 

eu, superfície refletora apenas, forma pronta, padronizada, de respostas 

estratificadas. Complexificou-se  num  sítio de transformações. Por ele, 

fluem os registros da experiência humana, os mais indistintos, os mais 

evasivos, os mais inabordáveis e enigmáticos.

U

O poeta,  um argonauta  que  rema  junto  às  suas  potências  as  mais 

impessoais,  acolhe e restitui sensações mais filtradas, esforça-se numa 

composição  que  se  equilibra  no  caos.  Funda  bastardos  mundos 

ficcionais, onde se ouve grunhidos e gritos, a furiosa música de um povo 

desgarrado, estrangeiro em sua própria língua.

É preciso ser arrojado para se querer tornar em tudo o que não se é.27 É 

preciso o esforço da torção para chegar a desconjuntar o sujeito que se 

é,  que  se  acostumou  a  ser.  E  poder  aparecer  diante  de  si  mesmo 

estranho, áspero, alquebrado, ambulante, um balaio de muitos.

27 Singela distorção de um verso de Waly Salomão:“ Tenho fome de me tornar em tudo 
que não sou”. Waly Salomão Gigolô de Bibelôs, p.121.
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Sob a Forma de Desabamento

“Para que alguma coisa ocorra, 
é preciso criar um espaço vazio.”

( Peter Brook – A porta aberta)

avia uma promessa de texto. E por mais que eu tentasse me 

desentranhar,  palavra alguma inventava um pensamento,  uma 

escritura. Apenas uma prosa mecânica, parda, pacificada me cortejava. 

O corpo, alvejado por uma espécie de torpor, espantava qualquer idéia 

sutil, sensível. Era imperioso conquistar um estado de escritura, pensei 

alarmada.

H

“Um corpo destreinado é como um instrumento musical desafinado, em 

cuja  caixa  de  ressonância  há  uma  barulheira  confusa  e  confusa  de 

ruídos inúteis, impedindo a audiência da verdadeira melodia.”28

rocuro refúgio num conto de Clarice Lispector,  “As águas do mar”, 

publicado  no livro  Onde  Estiveste  de  Noite29.  Nele,  duas 

imensidões,  duas incompreensões se confrontam: a mulher e o mar. 

Nele,  palpitam  dois  acontecimentos  líquidos  de  graus  distintos,  que 

tateiam sua vastidão silenciosa. Apenas um cão transita livre pela areia, 

porque “ele é o mistério vivo que não se indaga”, perambula honrando 

sua platitude encarnada. As águas do mar vêm ao seu encalço e ele, 

infinitamente cão, as atravessa, encharcando seus pêlos.

P

28 Peter Brook  A Porta Aberta, pg. 18.
29 Vide bibliografia.
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A mulher, pelo que me recordo, se oferece às ondas, vê-se entregue 

àquela  sensação  nua.  Experimenta  deixar-se  vazar.  Um  pequeno 

momento  indizível  que  a  deixa  atordoada  e  a  reconforta, 

paradoxalmente.

“Quem se abrir tem que destruir paredes”
( Peter Brook – A porta aberta)

m   sujeito  é  um  receptáculo  de  formas,  urna  de  devires, 

fabulador incansável de estados, rastreador de possíveis. Força 

viva que deseja produzir-se como forma que dê passagem à articulação 

de  pensamentos  furiosos,  palavras  insubordinadas,  sintaxes 

tumultuosas, que espantem  por um momento a obrigatoriedade de um 

eu-nome, esse contrato formalizado no cotidiano, que, de repente, se 

plasma e acomoda um eu blindado,  que blefa,  promete  uma infinita 

trégua à essa mediação sempre tensa entre um nome, uma forma, um 

mundo.

U

Essa forma-nome que portamos não é capaz de dar  provas  de uma 

eterna segurança de existir. É uma forma de amparo ao nosso passo e 

só. Viver é bem mais que isso. É lembrar-se obstinadamente que toda 

forma assumida exige renovação, sob pena de esterilizar-se.
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omeço a perceber que buscar um estado de escritura é dar-se 

conta de que a dinâmica do pensamento ordena que se acople à 

página  em  branco  uma  máquina  de  desimpedimentos.  A  demolição 

brutal de experiências gastas e formas foscas. O penoso desabamento 

de si.

C

Nascemos dotados de uma forma que irá desaparecer. Somos cria de 

um  exótico  paradoxo:  a  energia  do  informe  e  a  fome  de  forma, 

hesitante pêndulo que movimenta e colore a criação.  
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Eu Sou Uns Outros

“São claras as crianças como candeias sem 
vento,seu coração quebra o mundo cegamente”

(Herberto Helder – O corpo o luxo a obra)

uando eu era criança um pensamento me corou de estranheza. pai 

e mãe eram para mim um par de criaturas amorfas, estagnadas, 

sem graça. e houve um momento, talvez imenso, em que desejei estar 

só no mundo e estranhei muito essa forma de pensar. foi a primeira vez 

que meu corpo desconheceu sua alma e minha alma pensou alarmada 

naquele corpo. àquela altura alma e corpo não se percebiam cúmplices 

num mesmo plissado.  

q

e no meio dessa esquisitice toda uma outra não me dava trégua. percebi 

que eu carregava a tiracolo uma coisa cheia de utensílios, que supus ser 

para meu uso diário. e eu não sabia nada sobre a procedência daquele 

troço. tudo cabia ali, eu só não entendia como dispor de todos aqueles 

objetos tão dessemelhantes, reunidos sob uma civilizada anarquia.

essa  coisa  que  eu  carregava  parecia  me  prover  de  tudo  de  que 

necessitasse. era uma espécie de bolsa mundo, bolsa de trancos, bolsa 

bote de salvamento,  bolsa  amuleto,  bolsa de faz de conta,  bolsa  de 

risadas, bolsa de doçuras, bolsa de gagueiras, bolsa de tropeços, bolsa 

de traições, bolsa bálsamo de dores, bolsa de amores, bolsa de terrores, 
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bolsa  de  visões,  bolsa  de  fragilidades,  bolsa  de  leveza,  bolsa  de 

inqualificáveis.

eu me lembro também que comecei a estranhar uma outra coisa: meu 

rosto. e depois foi a vez do nome, do pertencimento familiar.

e como eu era mesmo?

houve um momento  em que meu rosto  desarticulou  sua cara e  das 

órbitas brotaram extensões: fios ralos circundavam o corpo e pareciam 

planejar  outras  conexões  para  mim.  e  era  engraçado porque  quanto 

mais aquela forma anterior era desmanchada, mais saturada de vida eu 

parecia ficar. um desconjuntado vibrante desejar vingar naquela outra 

alma,  naquele  outro  corpo.  acariciei  espantada  aquele  rebento.  foi 

quando resolvi desertar de vez aquela pele sem viço, um pergaminho 

fosco, tatuado de letras mortas.

a pele fina despencou carcaça abaixo. um susto ficar assim desfeito. 

mas logo outra forma, que me pareceu mais elástica, mais carinhosa, se 

aconchegou. refez-se um abrigo, mais vulnerável e mais consistente.

nesse instante um verso cantarolou na minha cabeça

"o sentido da vida 

acaba sendo saber

qual plano é bala"30

30 Lucio Agra (manuscrito cedido pelo autor)
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e não foi para isso que nascemos? narinas ferozmente abertas respiram 

intensas o ar dos tempo.pés firmes saltam sobre os obstáculos,núcleos 

de tédio em que teimamos nos entrincheirar.

mas de matéria argila me disseram concebida,

essa  aventurosa  presença  incansavelmente  esculpida  pelas  mãos  do 

ignoto.

o corpo é mesmo um utensílio caprichoso, é preciso estranhá-lo para 

desentranhar sua poesia. 
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O vivo vibra

econquistar  o  ritmo  de  uma  matéria  amortecida,  flácida, 

inespecífica,  afogada. Reanimá-la depois de  intensa respiração 

boca-a-boca, até vê-la corar de novo, recobrar o entusiasmo diante de 

uma idéia, de um fiapo de pensamento. Há, no entanto, um excesso de 

passado  que  atrapalha,  um  osso  duro  de  roer,  do  qual  é  preciso 

desembarcar. E não se lamentar, afinal não passava de um cadáver, um 

incômodo  embrulho  que  nos  meteram  debaixo  do  braço  e  nos 

ordenaram: - cuide bem dele, não vá esquecê-lo por aí!

R

ão  mais  procurar  na  infância  um  marco,  um  sítio  histórico 

privilegiado,  ao contrário,  fabulá-la,  entulhar  sua superfície  de 

cacarecos,  torná-la  uma  zona  híbrida,  capaz  de  celebrar  estranhas 

núpcias.  Revisitar  todos  os  vômitos  sufocados,  que  regressam 

fortalecidos pela fina mistura processada clandestinamente.

N

rincar  com  essa  infância  é  esburacar  sua  temporalidade  e 

improvisar  com  seus  blocos  remanejáveis.  Arrombar  uma 

biografia  é  elastecer  um  espaço  de  existência,  amplificar-se  numa 

B
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história em nada pessoal, que ressoa em tudo que vibra, está vivo. É 

rachar uma maneira de existir que agoniza e pede para renascer.

arrar o esforço da forma-homem arruinada, rebaixada em força, 

em  atrair  para  si  uma  constelação  de  signos  que  liberem 

sensações  desconcertantes,  insondáveis  como  a  cara  dos  recém-

nascidos, que prometem tudo.

N

esejar a brutal incompreensão das coisas, desligando-se de um 

amparo racional que barra a novidade, apressa-se em nomear o 

que lhe escapa,  indiferente ao encanto vertiginoso daquele momento 

único.

D

m  corpo,  enclausurado  num  amontoado  de  protocolos  de 

entendimento, arrisca demitir-se dessa função.U
Autoriza-se  a  se  aventurar  pela  perdição,  pela  imperfeição,pela 

fabulação.
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                 " A escritura não tem outro 
objetivo: 

o vento (...)"
(Gilles Deleuze - Diálogos)

ma criança aprisionada numa redoma de signos, que vigiam sua 

infância,  pode  morrer  à  míngua.  Seus  balbucios,  seus 

sonorismos,  experimentos  primeiros  de  linguagem,  sua  delicada 

conexão  com  o  fora,  suas  complexas  questões  com  o  mundo, 

desqualificados,  sem  qualquer  espécie  de  recepção  afirmativa, 

recolhem-se  ao  porão  do  informe,  do  larvar.  Constitui-se  assim  um 

espaço de resistência,  uma cidadela construída sob pilares de infantil 

astúcia.

U

Desatar  desses  estados  larvares  as  narrativas  que  lhe  reinventam. 

Involuir para desfazer os nós, para liberar de vez aquela carcaça que 

usurpava o lugar da vida.

E  essa   coisa em construção  pratica,  sem um pingo  de  culpa,  uma 

irresponsável aprendizagem das formas. Devém terreno baldio, onde vai 

despejando resíduos vitais.

Atento aos signos que vão lhe saudando pelo caminho, lhe azucrinam 

para  ser  decifrados,  faz  funcionar  a  máquina  de  fabular  mundos  e 

modos de existir.
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esgrudar das idéias saídas de um acervo de prescrições, que, à 

força do hábito, despejamos em nossa vida, fórmulas entravadas 

que espantam outras de qualidade mais rara.

D
E se de repente formos enredados num  colóquio de intensidades que 

nos cobra uma atitude urgente, o afirmativo gesto de abandonar nossas 

defesas e aceitar ouvir a palpitação da carne diante do espanto?

Então mergulhar numa criação autoral, cada vez mais povoada por uma 

"estranha  ecologia":  formas  múltiplas  do  vivo,  nosso  suprimento  de 

criação.

inda que nos sentindo fortalecidos, intuímos pelo corpo que as 

forças do mundo podem nos esmagar. A
Pensando em nos proteger, subtraímo-nos do presente, protagonizamos 

uma saída à francesa, nos fingimos de mortos. Porém, sem corpo nem 

mundo, onde inscrever as forças que o atuam?  Não há possibilidade 

alguma de arrancar qualquer expressão criadora.

 À maneira de um Perseu contemporâneo, que olha de esguelha a fúria 

que pode petrificá-lo, farejamos uma tática da obliquidade. E quem sabe 

conseguimos  desencavar  uma  força  singular  qualquer,  um  singelo 

evento estético, um minúsculo  maravilhamento que seja.
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Ponto de Ebulição

Cena Primeira:

Um corpo cozinhando em fogo brando, conservando-se  vivo. 

Uns passos regulares observam atentos por onde pisam para não cair. 

Pode se machucar, sangrar. Tem pavor de sangue, de qualquer espécie 

de secreção. Suja a roupa, desajeita a alma, sabota sua lisa trajetória. 

Cabelos bem alinhados, odeia o vento. Detesta ser surpreendido.

Um corpo conforme, ordenado, organizado.

Uma  ligeira  indisposição  é  o  suficiente  para  que,  alarmado,  despeje 

vidros de remédio goela abaixo.

Um corpo regrado, nega os excessos.

Equilíbrio é tudo na vida, advoga. 

Sua firmeza no leme é admirável.

Cena Segunda:
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Um  outro,  cru,  em  ebulição.  Matéria  que  fermenta,  se  infecta,  se 

corrompe. Corpo que se desgasta.

Perde o prumo, desequilibra-se, cai. Arrasta-se pelo chão, tenta se pôr 

de pé, cai de novo. Agora rasteja. Contrai o rosto numa careta, vira um 

bicho qualquer. 

Deforma o andar de propósito, aprendiz de outras formas de caminhar. 

Às vezes se paralisa, quer resistir à compulsão dos movimentos.

Pede que lhe vendem os olhos para se desgovernar.

Corpo tempestuoso, flui agradecido por estar vivo.

 subjetividade  em  estado  de  petrificação.  Uns,  parecem  nada 

trocar com o meio em que circulam. Vivem como se nele tivessem 

sido  depositados,  vivem  distraídos  de  si.  Outros,  diferentemente, 

recusam a  platitude da paisagem.  Despem-se da tepidez,  da toalete 

desnecessária. A carne confia em sua forma tosca, sua impermanência. 

Embora  fragilizado,  o  corpo  deseja  recobrar  sua  sonoridade,  tão 

exemplarmente polifônica, seus modos libertinos, sua indisciplina, sua 

condição embrionária, o antes das formas. Uma subjetividade "pária da 

família humana."31 

A

31 Waly Salomão, Tarifa de embarque, pg. 30/31
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"(...) Com que barranco ergui meu banco de 
dados?" 32

32 Waly Salomão, Tarifa de embarque, pg. 17
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m banco de dados existe para nos disponibilizar informações. Ele 

nos oferece um generoso cardápio, pronto para ser devorado, à 

saciedade, de forma veloz. Mas tanta profusão pode apenas dissimular 

sua exaustiva cadeia de homogeneidades: um dado, adicionado a outro, 

e o resultado: uma monótona soma de iguais. 

U

Pois esse circuito descomunal de informações promete nos tornar seres 

mais completos. Aprendemos a transitar com eficiência por essas redes 

amplificadas  e  mesmo  esgotados  não  cessamos  de  desejar  sempre 

mais. Consumimos informações que provocam em nós a certeza de que, 

agora  sim,  nos  instrumentamos  adequadamente  para compreender  a 

vida. E compreendê-la é colonizá-la com fragmentos que nos explicam 

tudo, sem dor. Somos eficientes intérpretes-reprodutores desses dados 

universais, que coletamos animadamente.

olda-se em nós uma milionária subjetividade bem disciplinada. 

Nada  de  fato  nos  expressa,  porque  tudo  é  capaz  de  nos 

exprimir.  A  mais  extrema possibilidade  de  riqueza,  a  mais  indigente 

invenção  de  nós  mesmos.  Sob  o  regime  das  máquinas  copiadoras 

vivemos. 

M
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esordenar  os  dados  armazenados  num  hard  disk  qualquer  e 

transplantá-los para um ambiente lodoso, sujeito a constantes 

deslizamentos,  que  reacomodem   indefinidamente  suas  camadas, 

problematizem seus princípios, esculachem a ordem.

D

raficar essas informações, com elas criar pólos de experimento. 

Estranhar a história contada por cada uma. Livrar a vida dessa 

dependência,  vício  que  busca  escorar-se  de  qualquer  jeito,  supondo 

evitar o iminente desabamento.

T

elirar um barranco de dados. Imaginar-se equilibrando-se numa 

terra fofa, movediça, propícia a grandes quedas, soterramento, 

limpeza de área. 

D

Estilo, estilo meu...
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“O estilo, diverso da língua, não se recebe. Diz 
respeito à zona dolorosa e brilhante na qual 

alguém se reconhece aos poucos – com susto 
ou serenidade- sendo-se o que se é”.(...)

(Roberto Corrêa dos Santos - Modos de Saber, 
Modos de Adoecer)

ultivamos parcimoniosamente  uma idéia de estilo. Nasce-se com 

estilo, transa-se com estilo, ama-se em grande estilo. Adquirimos 

um estilo de corpo, um estilo de vestir, de morar, de, enfim, ser. Uma 

vida loteada de estilos, plasmada em identidades reasseguradoras.

C

Que  significa  dizer  que  alguém  tem estilo?  O  contrário  de  ter  uma 

identidade best-seller.

Estilo  é  expandir-se  em surpresas,  em molecagens  que  escrevem e 

rasuram inúmeras versões de nós mesmos. É artefato que corrompe as 

formas prontas. 

Estilo  não  é  colecionar  ladainhas  íntimas,  que  não  interessam  a 

ninguém. É corar-se de intensa humanidade. É dar um chega pra lá 

nesse encosto que grudou em nós. É liberar dos retratos a pose que 

grampeou a alma.

Há provavelmente demasiado estilo naquilo que escapa ao classificável, 

que dá visibilidade a outros referenciais em nossa existência. 
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Ter estilo é saber-se fluxo que permanece fluxo: intenso, cósmico, capaz 

de fundar um regime de simpatias, de camaradagem. O contrário de 

cosangüinidades.

Ter estilo é incorporar um destino avulso.
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O Rosto em Erosão

m corpo  aprende  cedo  a  ter  um  rosto  e  nele  reconhece  sua 

identificação, seu pertencimento aos textos de sua cultura. U
Mal nascemos, rostos amontoam-se ao nosso redor. Mãe, pai, amante, 

cada qual à sua maneira nos provendo, diretamente pelo rosto, olho no 

olho, de sutis prisões sentimentais.

Um rosto recita alguém, diz quem ele é. Um rosto e sua pantomima de 

emoções  estratificadas,  cultua  um  sujeito,  amarra  biografias.  Afinal 

temos  necessidade  de  produzir  rostos  e  decifrá-los.  Inventamos  o 

misterioso  rosto  de  Cristo  e  assim  inauguramos  uma  alucinada 

veneração a rostos, a pessoas proprietárias daqueles rostos, daquelas 

vidas.

E como seria desarticular esse rosto desse destino-pessoa e convidá-lo a 

desenhar outros diagramas da existência?

eserta-se o rosto para que o sujeito converta-se em atrator de 

forças sutis: idéias e sensações ainda amorfas.  O rosto devém 

superfície inteiramente branca, que funciona como local de descarrego 

das  fórmulas prontas, viciadas.  Desinvestido, da forma eu dominante, 

que barra qualquer possibilidade de se tocar outras peles, com elas 

D
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compor  outras  paisagens,  outras  sonoridades,   experimenta  uma 

surpreendente consistência: “ variar-se de vários”33. 

Uma biografia  feita de ininterruptas montagens e desmontagens. Um 

corpo sensível às suas reinvenções. Corpo que acolhe suas estranhezas, 

sem intenção alguma de naturalizá-las.

 identidade  que  procuramos  localizar  no  rosto  está  se 

desmanchando.  Se  olharmos  bem  de  perto,  parece  que  de 

matéria estopa foi concebido. E seu destino é indefinidamente esgarçar-

se. 

A

m rosto inabordável. Quantos imprecisos anos teria? Era apenas 

um  traçado  de  linhas  banais,  redundantes.  Faltava-lhe  uma 

fisionomia perceptível. A que família de rostos pertenceria? Os sulcos no 

rosto, veja, um reduto de inexplicáveis histórias. 

U

ocê  olha  para  ele  e  não  vê  nada.  Como  abordá-lo  então? 

Escapulia às significações que a ele se deseja sobrepôr. Um rosto 

refratário aos sentidos conformes.

V

33 Waly Salomão, Gigolô de Bibelôs, p.141
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Parecia  ter  nascido  sem  intenção  de  profundidade.  Faltava-lhe  um 

fundo, acredito eu, um centro organizador de si mesmo, que expedisse 

um retrato  que fosse,  algo que representasse a  pessoa,  um encaixe 

psicológico qualquer que formulasse um enredo. Eu estava diante de 

uma forma escorregadia e isso tudo me confundia muito.

m rosto existe para ser desvendado. Há sempre uma expectativa 

de que ele fixe uma forma, amolde feições, seja formulável. Para 

onde  teria  escapado  aquele  rosto?  Mas  algo  se  produzia  ali, 

desconcertantemente de outro jeito, eu sentia isso e não encontrava um 

modo de dizê-lo.

U

Talvez requisitasse de mim um olhar desarmado. Quem sabe, eu não 

devesse  adequá-lo  aos  meus  horizontes  anestesiados.  Aquele  rosto 

parecia me pedir uma outra atitude ao abordá-lo: uma irreverência, um 

atrevimento, um arrebatamento.

oi  quando  inadvertidamente  me  virei  na  direção  do  espelho  e 

percebi assustado a textura mudada de meu próprio rosto. E o que 

vi,  não era mais aquela forma compacta com que convivia. Tinha se 

desarrumado completamente. Era um rosto irrigado de sensações. Nele, 

afloravam  incontrolavelmente  potências  que  eu  desconhecia  e  senti 

F
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medo. Como seria viver com um rosto a desmanchar-se? Era aflitivo 

pensar que, nele, ressoava um território existencial a desabar. Território 

modelado de consensos e estabilbilidades, que venho consumindo esse 

tempo todo, distraidamente, por hábito.

“(...) O ser humano precisa de não estar sempre no cotidiano, precisa 

sair do cotidiano e entrar em outros níveis, noutra sensação do mundo 

(...), precisa de voltar a saber que não há um só caminho entorpecedor 

e mecânico, que a vida é mais subtil do que isso, mais rica de redes e 

nós de sentidos e sensações, de linhas que se cruzam e baralham e 

iluminam.”34

 rosto  humano  existe  para  ser  atravessado  por  projetos 

arriscados de existência. E não se pode nunca saber de antemão 

se um projeto vai ser ou não bem sucedido. É um experimento. 

O
O que importa é maquinar estratégias para arrancar a vida da triste 

moldura  em  que  se  vê  prensada.  Desencantar  o  rosto  dos  estados 

confinados que o freqüentam.

lhar bem de perto, de preferência com uma poderosa lente de 

aumento,  o  rosto,  seus  poros  dilatados,  e  neles  enxergar 

respiradouros, tubulações trocando ar com o exterior, correndo o risco 

de  nem  sempre  cair  numa  corrente  de  bons  ventos,  os  de  maior 

O

34 Véra Mantero in  Elipse, Gazeta Improvável, pp. 3-4.
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propulsão, ventos furiosos, vitais, desses que destelham casas expondo 

a público nossos esconderijos, tocas em que nos amontoamos crédulos 

de que  podemos barrar as adversidades. 

 infatigável “esfera de produção de si mesmo”35, em que viver é 

dizer  sim à eterna desacomodação de si,  é  mobilizar  todos os 

sentidos, mantê-los alerta contra as emboscadas das formas cediças, é 

saber  que  talvez  não  seja  possível  encontrar  em parte  alguma uma 

posição confortável para enfim reclinar o corpo.

A

35 Waly Salomão, Gigolô de Bibelôs, p.121.
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Eu não sou Criativo

“  A produção maquínica de subjetividade pode 
trabalhar tanto para o melhor como para o pior 
(...). O melhor é a criação de novos universos 

de referências; o pior é a mass-midialização 
embrutecedora a qual estão condenados hoje 

em dia milhares de indivíduos”.
( Félix Guattari – Caosmose)

rancis Bacon, um pintor irlandês contemporâneo, não se julgava 

criativo. Diz isso textualmente diante das câmeras que gravam um 

documentário sobre sua obra. Um outro artista, que preferia se auto- 

denominar  propositor  estético,  Hélio  Oiticica,  concordaria  com  a 

afirmação de Bacon. Ele também se recusava a acatar para si a idéia de 

que fosse um sujeito criativo.

F

Mas  por  que?  O  que  é  ser  criativo?  O  que  implicaria  essa  auto-

nomeação?

Dentro  da  lógica  vigente  do mercado,  é  sinônimo de  capital  pessoal 

intransferível,  ao alcance de todos. Afinal,  o ser humano é criativo e 

nossa missão é garimpar  nossos tesouros ocultos. Mas onde foi que os 

escondemos? Como desenterrá-los?

Podemos recorrer aos inúmeros manuais de criatividade publicados, que 

funcionam como ferramenta de busca desse lacre a que nos impusemos. 

Sim,  nós  seríamos  os  únicos  responsáveis  pelo  bloqueio  de  nossa 
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energia criadora. É exatamente um  livro-guru desses que irá promover 

nossa reconciliação com o suposto artista interior esboçado na infância, 

e  que  por  alguma  razão  lá  ficou  encurralado.  Segundo  essa  lógica 

instrumental,  resgatar a criança que fomos, esse tempo anterior que 

abriga os segredos da criação, é decisivo para que possamos prosseguir 

nossa jornada de crescimento pessoal, de auto-conhecimento. Esse é o 

discurso.

Num segundo momento, somos incentivados a nos descobrir habitados 

por vários eus, que, por incompreensão nossa, não permitimos que se 

manifestem, e com isso perdemos nossa chance única de imprimir um 

mapa mais fiel de nós mesmos, que irmane todos esses personagens 

que  se  penduram  em  nós,  choramingando  atenção.  Uma  vez 

selecionados,  que  tal  se  os  fizéssemos  trabalhar  para  nós?   Que 

identidade se  ajustaria  melhor  ao nosso  propósito  de sermos bem –

sucedidos?

Nesse  campeonato  criativo,  certamente  sairá  vencedor  aquele  que 

melhor  se  moldar  “criativamente”  às  demandas  e  regulações  que  se 

processam na bolsa de valores imateriais. Aquela parte do patrimônio 

que  porventura  não  se  enquadre  nessa  ordem,  fica  isolada,  é 

desacreditada, fracassa, é expelida.

Nesse  pacote  que  embala  promessa  de  criatividade  e  manual  de 

instrução de modos de ser  criativo,  a palavra  de ordem é:  ligue-se, 
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acenda seu talento, brilhe, conquiste o seu lugar, cerque-se de espelhos 

confiáveis. Prepare-se para dar certo. 

“Os modos de vida inspiram maneiras de 
pensar, os modos de pensar criam maneiras de 

viver”.
(Gilles Deleuze, Nietzsche)

riar,  transitar  pela  existência  de  posse  de  um  projeto  ético-

estético flexível, regulável, ajustável às conveniências do mercado 

da vida. Projeto que se encaixa nas expectativas de um padrão cultural 

armazenado em nós. Nesse sentido, ele mobiliza um sagaz repertório, 

que combina idéias e práticas virtualmente presentes, mas sem nome 

próprio. Um algo sem nome que enigmaticamente já nos predispomos a 

consumir.

C

Criar  então  seria  proceder  a  uma  recauchutagem  de  valores,  uma 

maneira  de  estabilizá-los.  Apenas  reconfigura  o  espaço  existencial, 

ornamentando-o,  nos  preenchendo  com  uma  íntima  sensação  de 

reconciliação  conosco  mesmo  e  com  tudo  que  está  à  nossa  volta, 

isolando o que nos pareça perturbador e estranho. Funciona como uma 

espécie  de  spa  ético-estético,  eliminando  impropriedades, 

inconformidades,  tudo  o  que  possa  acordar  uma sensibilidade  outra, 

exigente, que não se deixa plasmar nesses territórios pantanosos, para 
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quem um possível  sentido a se dar à vida é torná-la front  aberto a 

experiências.

nventar é movimentar-se no território  radical  do inesperado,  que 

nos  desarticula  completamente.  E  a  própria  figura  humana 

experimenta um inevitável colapso, isso porque aquela subjetividade foi 

desacomodada  daquele  lugar  que  costumava  habitar.  Liberaram-se 

potências  desconhecidas  que  lhe  exigem outras  referências  sígnicas, 

outra  geografia  de  sentidos  por  onde  transitar.  O  inventor  é  um 

cartógrafo de terras ignotas.36

I

É improvável, e mesmo impensável, que se possa redigir um manual de 

invenção, mesmo  porque a vida não pode ser encurralada  num manual 

de instrução, não é um campo de vivências domesticáveis. Ao contrário, 

é como se todos nós fixássemos domicílio nas encostas de um vulcão, 

como diria Nietzsche. 

ara  Hélio  Oiticica,  o  que importava  era  “declanchar  estados  de 

invenção”,  palavras  dele.  Nada  a  ver  com o cultivo  de  hábitos 

criados em cativeiros criativos, ao contrário, é inventar estados de si 

que  desbordam  de  um  destino  pessoal.  Invenção  é  intervenção  na 

existência  movido  por  uma  profunda  necessidade.  É  construir   uma 

P

36 Waly Salomão, Armarinho de Miudezas, p.98
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“câmara  de ecos”37,  que ressoe o vivo e você junto.  Inventar  não é 

colorir o mundo, mas corar-se de mundos.

  

37 Waly Salomão, Algaravias, p.21
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“ O Hábito Anestesia”

o breve conto do escritor Ítalo Calvino, “O Raio”38, um sujeito é 

subitamente fulminado por uma estranheza. A força brutal dessa 

revelação o desestabiliza,  por que não dizer, assalta de complexidade o 

entendimento de sua cotidiana existência.

N

“Parei, pisquei os olhos: não entendia nada. Nada, rigorosamente. Não 

entendia  a  razão  das  coisas,  dos  homens,  era  tudo  sem  sentido, 

absurdo. E comecei a rir.”39

O que mais o intrigava era o fato de não ter percebido isso tudo antes. 

Tentou, em vão chamar a atenção dos passantes para a absurdidade 

das coisas que compunham esse cotidiano.

“As  pessoas  pararam  ao  meu  redor,  me  examinavam,  curiosas.  Eu 

continuava ali no meio, gesticulava ansioso para me explicar, torná-las 

participantes do raio que me iluminara de repente(...)”

“(...) – E daí? – perguntaram as pessoas. – O que o senhor quer dizer? 

Está tudo no lugar. Cada coisa é conseqüência da outra(...)”.

“(...) E ali fiquei perdido, porque diante dos meus olhos tudo voltava ao 

seu devido lugar e tudo me parecia natural, semáforos, monumentos, 

fardas,  arranha-céus,  trilhos  de  trem,  mendigos,  passeatas;  e  no 

entanto não me sentia tranqüilo, mas atormentado.”40

38 In Italo Calvino, Um general na biblioteca, pp. 16-17
39 Idem 
40 Idem
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Dele havia  se apoderado uma luz  diferente,  singular,  que funcionara 

como  uma  espécie  de  chamado.  A  intensidade  do  raio  nele 

experimentada,  abrira  uma  fissura  em  seu  cotidiano,  desarticulando 

seus padrões rotineiros. O raio anunciara uma forma de acesso mais 

rara à sua sensibilidade, tão atordoante quanto ameaçadora.

De volta à normalidade de sua existência, uma indelével marca havia se 

produzido.  De  agora  em  diante,  não  mais  contaria  com  os  dias 

tranqüilos que vivera. Um lugar seguro havia se rompido e a esta altura 

entrincheirar-se naquela outra existência que lhe era tão familiar parecia 

ser impossível.

 “A única maneira de teres sensações novas é 
construíres-te uma alma nova. Baldado esforço 

o teu se queres sentir outras coisas sem 
sentires de outra maneira e sentires de outra 

maneira sem mudares de alma. Porque as 
coisas são como nós as sentimos – há quanto 

tempo sabes tu isto sem o saberes? – e o único 
modo de haver coisas novas, de sentir coisas 

novas é haver novidade no senti-las.
Muda de alma. Como? Descobre-o tu. (...)”

(Fernando Pessoa -  Livro do Desassossego)

s estado febris da infância. O corpo ardendo em temperaturas 

altas,  provocando  alucinações,  murmúrios,  gemidos,  frases 

enlouquecidas,  adulterando  a  sensação  de  tamanho  e  volume  desse 

pequeno corpo enfermo,  distorcendo  a proporção  do espaço,  criando 

bizarras composições entre os objetos que o habitam. Lateja o quarto à 

sua  volta.  Lateja  o  mundo.  A  febre  assanha  uma curiosidade  vadia, 

O
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vagarosa, amolecida.  Ela, uma enigmática pesquisadora da existência: 

o  que existe  lá,  do lado de  lá?  Estranha estesia  essa  produzindo-se 

nesse torpor.

Passagem secreta da infância  para outros estados de si. Brinca-se de 

estar possuído, descontrolado, implodido.

À sua  cabeceira,  uma silhueta  familiar  se  agita,  parece  temer esses 

episódios de desregramento.  Teme que “despenque do seu normal”41, 

ninguém  o  entenderia.  Teme  que  lhe  advenha  o  desamparo,  o 

isolamento.

ebre não é doença, age como um  transe, rito de passagem a outro 

espaço-tempo  ardente,  indisciplinado,  desacostumado,  cru  de 

significados.

F
Impetuoso  experimento  de  inadequações.  Aprende-se  a  cultivar 

relâmpagos em si, que deixam, desses encontros, marcas devastadoras. 

Anunciam desterros e nascimentos. Transmitem uma arte: a de se viver 

chamuscado.

41 Apropriação  do  verso  de  Manoel  de  Barros:  “(...)  Sabastião  despencou  do  seu 
normal”. ( Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, pp. 21-22)
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ente de nossa  espécie  jamais  sentiu dor.  Ninguém, nunca,  se 

sentiu arrebentando por dentro. Espantamos as contrariedades, 

tratamos de amortecer as quedas e isolar os efeitos de um fracasso. 

Acondicionamos  nossos  empanturrados  eus  em recintos  acolchoados. 

Somos  usuários  de  uma imensa alegria,  constantemente  repaginada, 

suplementada, expandida, que não nos deixa nunca na mão. Usufruímos 

de uma perfeita engenharia da felicidade, que funciona regradamente, 

minuciosamente.

G

Atendemos  prestimosos  aos  protocolos  sociais.  Vestimos  roupas 

enérgicas  e  profissionais.  Por  vezes,  num  efêmero  momento  de 

distração,  incertezas e inquietações nos acontecem. Quase chegam a 

nos seduzir aquelas roupas em alinhavo, com suas bainhas em queda e 

seus  ares  de  entrega,  de  desmanche.  Aí  somos  evasivos,  saímos  à 

francesa  e  rapidamente  nos  reconciliamos  com  nossa  versão  bem 

editada da vida. Uma vida sem vento, “o vento é ira, ira é a vida”42. Um 

tipo de vida que não se conjuga com candura e bons modos.

uando  se  trata  de  defender  nosso  território  somos  muito 

eficientes. Se alguém se queixa de uma infelicidade, é com imensa 

desenvoltura que a localizamos, esclarecemos sua origem, a isolamos 

para extirpá-la.

Q

42 Clarice Lispector, Onde estivestes de Noite,p.99
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 Não  compreendemos  o  que  possa  querer  dizer  acordar  nossa  alma 

sensível. Essa conversa toda é muito inconveniente.

Entenda, “a mulher, que sou eu, só quer alegria”43. A mulher que eu sou 

precisa  se  proteger  das  perturbações  exteriores.  “Meu  vestido  é 

lindo(...). Estou “atônita no meu vestido lindo”44

Preciso  me  controlar,  conter  essa  perturbação  toda,  disfarçar  minha 

vulnerabilidade.

emos aprendido a frear a perplexidade diante das coisas, despistar 

os estranhamentos. Evitamos qualquer situação que nos arranque 

desse  lugar  estável  no  mundo  que  acreditamos  possuir.  Sequer 

chegamos à beira de nossos abismos para dar uma simples espiadinha, 

para  pesquisar  o  medo.  Sufocamos  nossa  intuição,  nossa  zona  de 

invenção, porque talvez seja arriscado demais lhe dar algum crédito, 

pode nos arremessar num beco sem saída, que nos force a abrir uma 

clareira em nós. Resistimos em construir outros universos de referência, 

preferimos repetir idéias encardidas, artificiais, viciadas, que às vezes 

podem até passar por novidade. Habitamos uma floresta de signos que 

murcham  diante  de  nosso  comodismo.  Não  admitimos  por  eles  ser 

provocados, sequer somos suficientemente fluidos para nos engajarmos 

T

43 Clarice Lispector op.cit., p.98)
44 Idem
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afirmativamente  nessa  rede  de  paradoxais  acontecimentos  chamada 

vida.  Vida  que  é  o  contrário  de  obra  pronta  para  ser  consumida, 

segundo padrões de exploração objetivos, utilitários. A existência nos 

impõe uma incansável produção de valores e alargamento de espaços 

de intervenção. E certamente essa será uma viagem atribulada, rumo a 

equívocos, erros , falhas, perplexidade, aflição, desconforto, descoberta, 

espanto e encantamento.

 verdade  da  razão,  gerida  por  estabilidades  e  totalidades 

revela ser um  território falido. A
Desembaraçar-se de uma lógica enunciadora de verdades e fixação de 

identidades, que nos asseguram do que é certo, do juízo correto a fazer, 

da boa atitude a tomar. O conhecimento sufoca num cubículo desses, 

pára de funcionar se o que dele se requisita é apenas um esquemático 

jogo  de  interpretações  venturosas,  inequívocas,  modelares.  Afinal, 

nessa engrenagem, tudo existe para ser autopsiado, explicado. Isolam-

se as partes imperfeitas, frágeis, paradoxais, desordenadas, ambíguas, 

tudo que de residual o pensamento arrasta. Vinga a lógica do pensar-

viver evitando complicações e estragos.

E como é que se desprograma um circuito obsessivo?
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O momento é propício para se articular outros territórios, revolver nossa 

existência, reativando as potências do afeto, do instinto,  da intuição, 

que  nunca  deixaram de  vibrar  clandestinamente  em nós,  apesar  de 

diminuídas,  estrategicamente esvaziadas, desacreditadas. 

Desativar  em  nós  as  forças  da  repetição  que  sucessivamente  nos 

assediam,  parece exigir  uma verdadeira operação de guerra.   Difícil 

crer  que cedam,  diante de uma sensata deliberação nossa.  Talvez a 

estratégia deva ser exatamente outra: tornar intolerável o que somos, a 

forma que adotamos, e levar isso a um paroxismo tal que inviabilize 

qualquer possibilidade de nostálgico retorno. Ou, quem sabe, somente 

a força cortante e devastadora de um raio para danificar esse circuito.

Forças que nos desconcertam
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“ Em todo processo de mudança, de evolução, 
existe um momento crítico e instável como no 

caminhar: no momento em que estamos dando 
um passo à frente e nos encontramos com um 
pé no chão e outro no ar, corremos o risco de 

deseqüilíbrio e queda. É a crise, mas é também 
somente através desse risco que podemos 

alcançar nosso objetivo.” 
(Klauss Viana – A dança)

ificilmente ouviríamos estáticos a canção Pista de Dança, com 

letra de  Waly Salomão ( baiano de Jequié, radicado no Rio de 

Janeiro) e música de Adriana Calcanhoto (uma gaúcha-carioca). De um 

lado, o som eletrônico com suas batidas vigorosas, impulsionando os 

corpos a protagonizar inúmeros deslocamentos no espaço. Por outro, a 

voz do poeta alardeando a vertigem que nos promete essa rave poética. 

Neste chão, transtornados pelo som e pela letra, pisamos bambos e nos 

surpreendemos  com  nossa  felicidade  ao  incorporar  giros  à  nossa 

enrijecida vida. 

D

Um impulso vital nos arremessa nesta pista de passos avariados, pista 

de encontros e conexões, de conspirações de outro patrimônio humano. 

Neste  terreiro  eletrônico  revogam-se  egos,  defesas  se  derretem. 

Rodopiamos  sem juízo  neste  sítio,  em busca  da  invenção  de  outros 

percursos de nós mesmos. Desalojamos o homem para salvar o bicho 

acuado, abatido, convalescente, envergonhado que carregamos em nós.
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O poema  e  sua  música  nos  dá  um poderoso  tranco.  Desinveste  de 

qualquer ambição de um destino olímpico, atomizado, funcional, suscita 

outro,  oblíquo,  coletivo,  curvo,  irregular,  indisciplinado,  intransigente. 

Ele nos expõe a correntes de ar que não vão mais nos deixar em paz. 

Nos  desperta  a  urgência  de  acariciar  de  outro  jeito  nossa  cotidiana 

existência,  de  narrá-la  de  forma  menos  previsível,  mais 

empenhadamente  corrompível,  quero  dizer,  sem  medo  de  armar-

desarmar  maneiras de se entender com a vida.

m outro chão, também este desafiador de prumos estáveis, se 

incumbiria de rachar de vez nosso caminho existencial  estável, 

seguro.

U
No  primeiro  semestre  de  2001,  uma  exposição  de  arte  cinética  na 

Pinacoteca do Estado, nos enfeitiça pelo tanto de movimento e luz que 

cada maquinismo é capaz de manifestar. A edificação do prédio parece 

abalada  em  sua  fixidez  e  monumentalidade.  Em  seu  lugar,  giros, 

rodopios escultóricos, nos pregam uma bela peça visual. Tudo à nossa 

volta  revoluteia,  nós  inclusive.  Estamos  zonzos  e  extasiados  diante 

daquelas obras, que nos magnetizam, nos convidam a embarcar nessa 

misteriosa  dança de volumes aéreos.
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O artista, a que me refiro, é o argentino, radicado na França, Julio Le 

Parc. 

No  conjunto  dos  trabalhos  expostos,  percebo  que  um  em  especial 

desperta minha atenção e principalmente a atenção das crianças. “Chão 

Instável” é o seu título.
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Um pequeno desvio

s pés irrequietos das crianças procuram terrenos estranhos para 

pisar. Quanto mais esburacados, pedregosos, enlameados, mais 

brincadeiras rendem. Desafiando o equilíbrio da verticalidade que lhes 

ensinaram,  acabam encontrando outros  centros  de amparo.  Parecem 

ouvir a voz do chão a lhes dizer: cai que eu  te cuido. 

O

 O chão delas é o da ilimitada curiosidade, da bisbilhotice, da expedição 

exploratória. Nunca está firmemente assentado num lugar. Não é chão 

para se medir em passadas nem para se calcular a velocidade de um 

deslocamento.  É  um chão de  farras,  de ambulação,   de  perquirição. 

Chão de piruetas, de extravagâncias,  onde se investigam e inventam 

formas de caminhar, modos de  viver.
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De volta ao chão instável

 medida que vamos nos aproximamos dessa escultura cinética, nos 

deparamos inicialmente com um conjunto de luzes estroboscópicas 

alinhadas no chão. Diante dessa luzes, disposto num outro plano, vemos 

um tabuleiro composto de inúmeros retângulos de madeira lado a lado, 

com pequenas frestas entre eles, o que os torna independentes uns dos 

outros. Cada retângulo desses dispunha de um mecanismo que produzia 

um movimento na medida em que se pisava nesse chão. Cada passada 

nesse estranho assoalho,  de acordo com a posição do pé ao tocar o 

taco, produzia um desequilíbrio. Essa montagem, somada à penumbra e 

à pulsação da luz gerava uma situação de absoluta instabilidade. Nesse 

espaço,  nenhum  ponto  fixo  nos  acudia  da  iminência  da  queda,  do 

desmanche sucessivo da verticalidade do corpo. E a gente  caminhava 

em pânico, olhando fixamente para o chão, na desesperada tentativa de 

nele  descobrir  um lugar  firme  onde  pisar.  Tentava-se  importar  para 

aquela  experiência  uma  atitude  que  julgamos  funcionar  em  nosso 

cotidiano, “olhar onde se pisa”, “controlar nossos passos”. Tentava-se 

encaixar nessa situação extraordinária, um gesto programado qualquer 

que nos tranqüilizasse.

À
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stas  duas  superfícies  instáveis,  ambos,  experimentos  cinéticos, 

cada qual  na  especificidade de seu suporte, interrogam nosso 

viver,  sentir,  pensar  e  aliviam de nossos  ombros  o  fardo  de  nossas 

cotidianas  redundâncias.  Por  um  breve  momento  esses  dois 

perturbadores  espaços  assediam  nossa  existência,   que  insiste   em 

fincar na terra  vigas de ferro na esperança de preservar-se de pé. 

E

Eles, entretanto, não nos prometem ou garantem a instantânea e fácil 

felicidade de quem neles embarcar. São proposições desafiadoras. São 

pista de pouso sempre acidentado. São convites para buscar outro chão 

para se pousar o pé.
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Alguém me responda por favor: quando é que 

uma experiência acaba?

“(...) Assim é que me caracterizo como se 
caracterizam os ônibus de trajetos circulares: 
terminais em aberto”. ( Waly Salomão, Lábia)

obre nossa cabeça um céu tranqüilo a nos proteger, sob nossos 

pés um chão estável a nos amparar. Essa visão confortadora que 

construímos e adotamos na nossa existência é simplesmente um logro. 

Nada há de pacato no céu,  tampouco na terra.  A natureza física do 

cosmo está  em permanente  transformação45.  E  a  crosta  terrestre  se 

agita, revolvendo-se. A superfície da Terra está sempre mudando. E nós 

não somos essa identidade estável, inquebrantável, imperturbável, que 

fica  assistindo  de  fora  à  festa  da  vida  esbanjando  sua  potência  de 

variação. Estamos incluídos nessa viagem radicalmente transformadora. 

Somos passageiros de um ônibus circular, cujo ponto de embarque e 

desembarque ignoramos. Nele, estamos sempre ingressando pelo meio 

do  trajeto.  Essa  é  “nossa  sinuca  de  bico  vital”46.  Vamos,  voltamos, 

vamos, voltamos, indefinidamente. E a terra que do ônibus avistamos, o 

porto seguro em que desejamos atracar, não passa de uma placa de 

terra  móvel,  que não avança  para lugar  nenhum estabelecido,  vai  à 

deriva. E ainda que nos assuste muito existir assim sem um ponto de 

S

45 Marcelo Gleiser in Mais – Folha de São Paulo, 8/4/2001
46 Waly Salomão, Tarifa de Embarque, p.10
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apoio,  vivenciando  a  alternância  dos  prumos  e  desaprumos  de  nós 

mesmos, nossa enigmática viagem está confirmada e é intransferível. 
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Apêndice
Waly Salomão – Textos

TESTE SONORO*

RELEVO ZERO

ANAMNÉSIA
SALIVA PRIMA

ANAMNÉSIA

eu nasci num canto
eu nasci num canto qualquer duma cidade pequena fui pequeno

qualquer duma cidade pequena fui pequeno depois nasci de novo numa cidade maior
depois nasci de novo numa cidade maior dum modo completamente diverso do
dum modo completamente diverso do nascimento anterior depois de novo nasci
nascimento anterior depois de novo nasci de novo numa cidade ainda maior e fui
de novo numa cidade ainda maior e fui virando uma pessoa que vai variando seu

virando uma pessoa que vai variando seu local de nascimento e vai virando vária e vai
local de nascimento e vai virando vária e vai variando vária e de novo nasci de novo 

nasci
variando vária e de novo nasci de novo nasci de novo na maior cidade e pra variar

de novo na maior cidade e pra variar não me conheço como tendo nascido só
não me conheço como tendo nascido só num único canto num único só lugar num

num único canto num único só lugar num num numnum eu nasci num canto
num numnum eu nasci num canto qualquer duma cidade pequena fui

qualquer duma cidade pequena fui pequeno depois nasci de novo numa
pequeno depois nasci de novo numa cidade maior dum modo completamente

cidade maior dum modo completamente diverso do nascimento anterior
diverso do nascimento anterior depois de novo nasci de novo numa

depois de novo nasci de novo numa cidade ainda maior e fui virando uma
cidade ainda maior e fui virando uma pessoa que vai variando seu local

pessoa que vai variando seu local de nascimento uma pessoa variando se
de nascimento uma pessoa variando se variando uma variando de vários de

variando uma variada de vários de avião de viagem de avião de
avião de viagem de avião de de de de de

* Gigolô de Bibelôs, pg. 141
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PISTA DE DANÇA**

Quando criança
me assoprou no ouvido um motorista que os bons não se curvam 
e

eu
confuso

aqui nesta pista de dança
perco o tino
espio a vertigem

do chão que gira
                  tal qual
                          parafuso
e o tapete tira 
debaixo dos meus pés

giro
piro
nesta pista de dança
curva que rodopia 
sinto que perco um pino
                                               não sei localizar se na cabeça

esqueço a meta da reta 
e fico firme no leme 
que a reta é torta
rei

rainha
              bispo
                      cavalo
                                 torre
                                         peão

sarro de vez o alvo
tiro um fino com o destino 
e me movimento
                          ao acaso do azar ou da sorte
no tabuleiro de xadrez
extasiado 
extasiado

                    piso
            hipnotizo

** Lábia, pp.73-76.
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            mimetizo
                       a dança das estrelas

debuxo sobre o celeste caderno de caligrafia das constelações
                       e plagio a coreografia dos pássaros e dos robôs

aqui neste point
a espiral de fumaça me deixa louco
e a toalha felpuda suja me enxuga o suor do rosto 
aqui nesta rave
narro a rapsódia de uma tribo misteriosa
imito o rodopio de pião bambo

Ê Ê Ê tumbalelê
é o jongo do cateretê

é o samba
       é o mambo
              é o tangolomango

é o batestaca
é o jungle

é o tecno
é o etno

é o etno
       é o  tecno
               é o jungle

é o batestaca 
      é o tangolomango

                                  é o mambo
                                        é o samba
                                              é o jongo do cateretê
                                                                  Ê Ê Ê tumbalelê

redemoinho de ilusão em ilusão
como a lua tonta, suada, e, fria 
que do crescente ao minguante varia
                                 e inicia e finda
                                 e finda e inicia
                                               e vice-versa a pista de dança
pista de dança 
que quer dizer 
pista de mímeses
pista do símiles
pista de faxes 
pista de substância físsil
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pista de fogos de artifícios
pista do pleonasmo da cera dúctil 
          e da madeira entesada dura
pista de míssil 
pista de símios 
pista de clowns 
pista do covers 
pista de samplers 
pista do epígonos 
pista de clones 
pista de sirenes
pista de sereias
pista de insônias

pista do possesso febril
pista de scratches
pista de arranhões
pista de aviões
pista de encontrões
pista de colisões
pista de teco, de teco-teco, de telecoteco
pista de queima de óleo fóssil
pista de sinais pisca-pisca
pista do bate-biela
pista do pifa-motor
pista do pirata do olho de gude
           e perna de pau
pista da mulher que engoliu uma agulha de vitrola 
          e fala pelos cotovelos
pista do menino que come vidro
          e chupa pedra d’água
pista ouriçada
                             irada e sinistra!
Pois 
pista de dança
quer dizer
FarmáciadeManipulaçãodeTroposPoéticosSociedadeAnônima
que existe e funciona,
                       como tudo na vida, inclusive o poeta
                                      seja dito de passagem,
para servir à poesia.
E a trilha vai por aí afora,
                                            aliás...
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