A ESPERA DE UM FUTURO INCERTO:o escorrimento do tempo e sua cor úmida .
Criar é não se adequar à vida como ela é. Waly Salomão
Você encontrará aqui uma escrita testemunha. Este texto assume a for-ma de um diário de bordo, tão
comum entre os artistas plásticos. 0 fato de haver transcrito aqui as passagens das anotações feitas durante
minha estadia na França responde uni pouco à idéia de entrecruzamento. 0 X traduz um percurso. Um
caminho cruzado que liga o visual ao textual e vice- versa. Um cruzamento na arte.
Por que nós escrevemos? 0 poeta brasileiro, Waly Salomão, propõe em um de seus poemas a seguinte
resposta: Escrever é uma vingança contra a perda. 1
Como muitos outros, e principalmente dentro do universo feminino, tenho a necessidade de registrar de
uma forma ou de outra, fragmentos do tempo vivido. Uma espécie de memória materializada. Para isto,
guardo sempre comigo uma caderneta de anotações. Gosto muito destes minúsculos espaços vazios, estas
“espécies de espaços “, como dizia Georges Perec, um quase nada que se torna um tesouro particular,
íntimo e por vezes histórico.
Então, por um determinado período, possuí um caderno especialmente dedicado aos momentos de espera:
não me era permitido escrever senão esperando a hora mamada no médico, por exemplo, ou na sala de
espera da Biblioteca Nacional, ou na fila para entrar no museu, ou na estação de trens, no aeroporto, ou no
café... Eu também tinha o direito de escrever enquanto meus trabalhos, encharcados de água no ateliê
,esperavam seu momento de secagem. Eu escrevia enquanto eu não tinha nada mais a fazer senão esperar
as diversas reações entre os materiais utilizados.
Havia esperas que não eram mudo longas, e outras, prolongadas quase ao infinito. 0 fato de anotar um
pensamento construído no tempo durante o qual esperamos alguma coisa ou alguém me fez aprender
muito. Hoje, eu penso saber conviver melhor com o sentimento da dúvida. Toda espera é incerta.
A perda é uma temática que me interessa bastante. Durante alguns anos, desenhei seguindo modelo,
sobretudo coisas e cenas cotidianas. Uma espécie de fotografia rudimentar: uma mulher em sua cama, uma
mesa de trabalho com todos os seus respectivos objetos, um telefone azul, sapatos e escovas de cabelos.
Anotações sobre a vida. Até o momento onde me senti completamente perdida no emaranhado de fios
pretos e brancos das cerdas de uma escova de cabelo, do desenho e de uma suposta realidade.
Minha prática é aqui, então, uma dupla vingança: eu escrevo e eu desenho. Eu crio formas no espaço. Meu
trabalho de ateliê consiste em recuperar alguma coisa perdida. Uma perda essencial. A perda primordial.
Uma perda que tem a cor específica da ferrugem. Trabalho sobretudo com papéis de fina espessura, tecidos
brancos, gaze, materiais metálicos como o fio de ferro, de cobre, de latão... com palha de aço, pregos,
grades ou mesmo pó, o óxido de feri m 0 gesto principal é o de depositar alguma coisa sobre outra, e
acreditar no interstício. Utilizo muita cola, de qualidades diversas. Prefiro as orgânicas: cola de pele ou de
cartilagem de animais, por exemplo. A água faz parte de meus elementos. Ela é a responsável pela
modificação das coisas. Ela é testemunha do tempo que passa. Sem ela, certamente eu não teria tantas
manchas. Meus desenhos são embebidos em água, e eu devo sempre esperar que ela evapore e que a
ferrugem surja. As vezes, eu a controlo. Outras, deixo a obra na espera de um futuro incerto.
início: 27 de setembro
Aqui, os lugares não terão tanta importância. 0 momento será o da espera, o do tempo livre, o momento do
instante. Instintivos. Instantâneos. Instáveis. Quase imprevisíveis. A continuidade será interrompida com o
passar dos dias. Na verdade, o que conta mesmo é o calendário que regula nossas vidas. Este é o tempo: as
agendas, os diários, os horários marcados. As cartas datadas, os noticiários, os jornais nas tabacarias. Os
relógios, um despertador (e os comprimi-dos para dormir). Os atrasos, os avanços, as impacientes esperas.
Ásperos minutos, segundos minuciosos. Momentos em que se contam ovelhinhas pulando sobre nuvens cor
de rosa, ou mesmo as gotas de chuva que caem, uma a uma, escorregando pelos aros do guarda chuva...
Álbuns de fotografias nos asseguram sobre o tempo vivido. As gavetas de documentos e os passaportes
antigos assinalam nossa existência. Nós os guarda-mos em lugares onde são arrecadadas as riquezas, com
paixão e com carinho. A angústia da perda contamina nossos hábitos cotidianos.
Uma caneta de pena apresenta a tinta já cristalizada no bico - ela brilha, enquanto umbigo da escrita.
Quantos anos guarda aquele armário em madeira de lei? A enciclopédia judaica gravada em ouro na capa,
as letras impressas nas lombadas de cada volume, indicando uma ordem precisa: A ALE // ALI EST // ETA
LUZ // MAB ZUZ. Resguarda se o tempo em uma vitrine de vidro, sobre a prateleira privilegiada daquele
móvel. Não, não pode ser somente invenção da memória: em frente aos volumes de livros, um relógio
montava guarda. Um relógio a corda, que não acorda mais ninguém. Foi esquecido para que outros
esquecessem do tempo enquanto estivessem naquele quarto. Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo, Oitavo,
Nono... Nana nenê, nina a menina... as ruivas, todas três. Sem ruídos, sem ruindades. Buzinas na
Fernandes Vieira. Bueiros no asfalto. Assalto de infâncias. Ânsias sonoras. Senhoras sentadas nas sacadas.
Sacolas cheias de milho, para as galinhas. Terça feira é dia de feira. 0 movimento é o movimento do tempo:
as horas a fio. A vida afiada, afinada ao ritmo dos velhos imigrantes. Eles estão espalhados pelo mundo, os
judeus. Eles estão lá, naquela quadra, naquela esquina, naquele sinal vermelho. As sinaleiras de trânsito são
a respiração do tráfego. Tráfico de almas. Lamas da Redenção.
0 tapete enrolado servia como travesseiro, naquela antiga sala de jantar. Dia de faxina na casa. As crianças
sorviam suas mamadeiras deitadas no chão. A conversa regada pelo som do cristal dos lustres. Cheiro de
álcool, pés descalços sobre a mesa de vidro. Naquele tempo, as mulheres se reuniam para fazer o serviço da
casa. Uma cristaleira, sempre foi motivo de festa.
29 de setembro
0 horário chegou hoje com uma hora de atraso. Estamos em outra estação, outra sintonia. Sinfonias. Dos
sonhos, restam rasgos de memória. Qual história contou? A dos nomes, talvez: OLGA, onde há repouso e
pressa ao mesmo tempo. 0 descanso do LAGO, sua calmaria, seus reflexos. A pressa de viver a urgência de
nossos negócios. Porém, nenhum instante está a salvo de seu momento posterior: LOGO depois, o feminino
transformado em masculino. Aros dos óculos, suas lentas esperas. Uma GOLA alta, um inverno no pescoço.
Deixe, deixe pua mais tarde aquilo que pensas fazer agora. Tudo é tão minúsculo, pegajoso e saudoso.
Simultaneamente, dez portas se abriram ao mesmo tempo na Protásio Alves. Leves Olga. Laves lago. Velas
galos. A cera derrete, do branco ao transparente, ainda viscosidades. Macio e quente, como a filosofia de
Descartes. Descarte a idéia de desistir. Ainda é muito cedo para sair da cama. Macumba. Sarapatel. Bahia.
Todos os santos ausentes na hora do Jantar. Quer ficar no quarto? Fique! Um homem que dorme. Uma
viagem em torno do seu quarto. A prateleira de livros será teu tesouro mais precioso. Será preciso um leite
moça, e a moça mesmo, loira, branca, virgem, de tranças. Os sonhos são pérolas raras...
Você é muito apressado. Eu estou à espera.
1 de outubro
Uma pequena espera, em um bar. Um suco de laranja com a cor do coração batendo forte. Melhor seda ficar
escondido atrás da cortina vermelha, até a respiração voltar ao seu ritmo normal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lá
vou eu! Bati! Escapou-se. Lá está ele, atrás da cortina. Gosto de pastilha na boca, de cinema Rio Branco.
Sininho, Peter Pari, Pinocchio. Por que tu não afastas una pouquinho a cortina?
Neste bar, falam de uma ruiva, de cabelo frisado, de danças e de maridos. Marinheiros. Mareados. “Não,
nem pensar, não se trata disso. Sim, é estranho. Não, muito obrigado. Isto não é normal. Bem, de toda
forma... Gosto muito quando há histórias. Na Escandinávia, não na França. É proibido. Não, eu nunca vi isto
antes... “
Quando uma voz faz pavor. Um avião. Um encontro, uma chamada de telefone. Um fio. Pavio. Navio. Never
more. Morre. De onde vem a voz? Da areia da praia, dos grãos, das conchas, do fundo do mar. As ondas,
nem sempre são brancas. Ai, minhas espumas escuras. De tão longe, o meu perto. 0 peito, pepita de cobre.
São as veias vedes de uni corpo à espera. Suas ferrugens. Um pouco mais ácido, viria um azul. Teu
caminho. Carinho. Marinho. Marasmo.
5 de outubro
As esperas. As pêras. Aquela tela feita de manchas .de teias, de tintas, o óleo, o sebo do tempo, as pegadas
das frutas. As palavras não param quietas, dentro de um armário. Um pano sujo, uma esponja, um caco de
azulejo. Estes materiais fazem o medíocre de uma aula: uma aula de pintura é uma jaula. Somos todos
leões pintores. Comemos tinta com azeite de dendê. Dê-me o carvão, a tela, a terebintina. 0 resto não
importa. É Marcel Duchamp, é água fervendo na panela horas a no. 0 fio de náilon, a argila, o andar térreo.
Ficaram lá aquelas telas, talismã de um concurso público.
Este é o privilégio: o estar quieto no canto de um sofá preto. Espumas. Espermas. Esperas. Esperanças.
Esmeraldas, esmalte de unhas, as unhas longas de uma gata que não conheço. Preferirei os arranhões, eu
sei. Eu conheço bem o que é urna paixão. Caetano sabe dos arranhões, das aranhas, das manhãs, manhas
das teias. Eu sei das telas. Tu sabes das tuas estrelas. Os cacos. Pois seria Marc le Bot que falaria dos
excessos. Tu falaria dos enxertos. Eu não falaria nada. Nenhuma palavra. Pensaria na Usina do Gasômetro,
na beira do rio, na visita aos fios de luz e no fascínio pelo desenho com um lápis preto litográfico. Quantos
anos passaram desde então?
A delícia de passar os dedos pelos olhos lubrificados. Como uma vagina úmida, à espera. A excitação vem
de onde? 0 que sabe uma mulher? Malheur. Melhor. Melhoral. Malaval. Lava mal a roupa. Nos baldes. 0
sabão em pó não se desmancha bem. Será preciso agitar bem a água. Fabricas uni temporal em um balde
d’água. Um balde de lágrimas. Uma só gota como uma pérola cobiçada. Meu querido Garcia Marquez. Traga
me toda a solidão dos teus sem anos, dos cem tempos, do sempre bordando a colcha, esperando a morte
na cabana do pescador. Pecadores em Farol de Santa Marta. Santa morte das ondas, o farol de minha fenda.
Pois não foram os poços que nos serviram o banho de cada dia? 0 pôr do sol. 0 saldo. 0 sal do corpo sendo
estirpado no fim da tarde. Quem é que sabe ser sozinho? Quem confunde roxo com preto não sabe fazer um
luto. Luxúria do corpo. 0 copo cheio de licor de anis. Sina amiga. À espera. & pêras. Ais ásperas lembranças.
Ais sobras. Os restos. Os mastros de Guimarães Rosa. Sonoras literaturas. Quero ser tua. Tu não entendes
nada. Uma escrita. Uma escrava. Uma estrita idéia. Clivagens. Selvagens tristes nos trópicos. Os tigres. Os
três. 0 suspiro. 0 feijão no fogo. A água. A farinha, a batata doce. 0 charque traduz o queixar. A gueixa. A
deixa. A mecha do cabelo vermelho desaparecendo à beira mar.
As barras. Os berros. Os barros. As birras. As burras. A gralha que faz doer. A anestesia geral. Quem dera
fechar os olhos e não ver nem mais um pensamento. No fundo do olho deveria haver também pálpebras.
Membranas dóceis que nos impediriam ver o vermelho.
Agora está tudo bem. Ele chegou no casulo. Aconchegou se o instante da espera. Falhas horas.
Ele emprestou me para quatro ou cinco pessoas.
1 de novembro
Ela nem sabia o que esperar e já tinha distraído a poeira de seus pensamentos. Melhor ser vazia na hora do
susto. Quantos minutos seria preciso para que a anestesia atenuasse a espera? Primeiro, um calor na coluna
vertebral. Contraste com o frio que já vinha sentindo desde que deitara na cama do bloco cirúrgico. Bloqueio
do corpo. 0 pó nem tinha cor. (Hoje ela espanou o quarto, outras poeiras entre as prateleiras ) .Aventais
brancos e azuis. Touca de tecido na cabeça e nos pés. E desde quando os pés usam touca? Desde mudo
cedo, quando os olhos acordaram. Eles a fizeram esperar das seis às oito da manhã, no quarto. Cinco vezes
ela fora ao banheiro. Na sexta feira, às dez horas, foram buscá-la. Ela em um avental verde. Devia haver
vento nas calçadas. Outono em Paris. Ripas de madeira ao fundo do corre-dor. Entre as oito e as dez, um
outro tipo de espera, aguardando o sono, guardando o medo para depois. Depósitos de sonhos, risonhos
ardores no peito. Uma arte deixada ao lado, na mesinha da cabeceira. Travesseiro. Travessuras. Travessão.
Travessia longa entre um antes e um depois. A dor veio muito mais tarde. Ardor na bexiga, na barriga, no
umbigo, e no baixo ventre. Foram três dias de sangramento. Ou quatro. No quarto, os lençóis ficaram para
sempre com suas manchas. Minúcias. Minâncoras. Rosas lembranças. Espinhas prometiam muitas
adolescências. Foi se o tempo. Passou como as marcas nos ossinhos dos antepassados. Eles não sabiam
contar o tempo e então contavam a história. Salve se quem tem memória e quem tem persistência em
visitar museus! Os meus, os teus, as nossas musas, as nossas mudas de árvores. Alvorosos. Alvoradas.
Almoços. Aos moços. Às moças. Às moscas. Máscaras. Maceras o pão. Nasces, ou não.
Não há tempo. Não há pressa .Só promessas. No fundo, somos todos girinos
Poças de lama. Reclamas da sopa. No teu após, minhas apóstrofes.

não querendo ser sapos.

Aposto contigo que mais vale uma nostalgia no peito do que duas saudades nas mãos. Nevralgias.
Novalginas. As febres não são fibras. Nem sempre fúnebres. Amanhã é o dia dos mortos. Só deles. Nós
dormiremos o dia inteiro.
“Ele me deu um beijo na boca e me disse - a vida é oca como a touca de um bebê sem cabeça - e eu ri à
beça”.
Touca sem pé nem cabeça. Escutas. Auscultas corações (e umbigos). Do talho um atalho ao baixo ventre.
Entre. Sua mão errante berrante. Barbantes. Cordões. 0 atalho não é mais no espaço. Espalho e empilho
enganos. 0 atalho é no tempo, no país das Alices e do não aniversário. Coalhadas de leite azedo, vindo do
nordeste do Brasil. Com Paulo. Com cabras e carneiros pastando na casa de campo de Elis Regina. De Elisas
a Elzas. Leoas. Léos. Lias. Letícias. De Laércios a Maurícios. Ouriços. Ourives. Entraves: nestes, asias...
3 de novembro
Não é difícil escolher um detalhe para olhar quando se está em uma vitrine de café. Au Vieux Chatêlet.
Chapéus em um canto da mesa. Quando menos se espera, o chapéuzinho vermelho passa lá fora. Passa
com pressa. Promessa de chuva, de ventos, de inventos. Um coquetel, previa a meteorologia.
0 menor guarda chuva que passou por nós foi aquele de um menino de mais ou menos cinco anos. Verde e
branco e fechado. Para que serve um guarda chuva fechado? A chuva é um festival de sombrinhas e formas:
abertas, fechadas, laranjas, vermelhas, verdes, azuis, cores escuras e sombrias como o dia. Ela odeia dias
inolhados, aquela moça que passa, mostrando o seu esforço para manter a gola do casaco fechada. Ela
atravessa a rua: o branco, o preto, o branco, o preto, o branco, o preto: faixa de segurança, as barras
embauadas pelas solas dos sapatos sempre molhadas. 0 dia úmido, humilde.
Mesmo assim, alguém casou. Ressoam as buzinas dos carros. 0 cortejo nupcial, a chuva vertical (depois
diagonal). A noiva toda nova, envelopada em gaze branco, no banco de trás. Escolheram a tarde de um
domingo, para não ser tarde demais. Tornar uma decisão é mesmo difícil. Talvez, o que há de mais
complexo para nós, que pisamos o terreno das incertezas.
Enquanto isso, muitas outras sombrinhas continuam o seu desfile: uma enorme, de casal, quadriculada em
verde e azul. Outra vermelha, pequena de-mais para uma senhora daquela idade. Cidade estranha, Paris,
onde chove no outono. Sombrinha fabricada com uma vareta para Aza. Os homens generalmentee com
guarda chuvas pretos. Estão todos tão molhados e nós aqui, em frente as duas taças de café expresso, os
chapéus no canto da mesa. Estamos à margem de uma escritura.
Há sombrinhas que parecem guarda sóis. Há longos bigodes grisalhos sob o guarda chuva tão velho. É
comum ver casais com uma mesma sombrinha. Mais comum ver casais sem sombrinhas, sem nenhuma
proteção. Protegem se cio vento abrigando se bem próximos a nossa vitrine. Mal sabem o quanto estão
desabrigados face ao nosso olhar. Geralmente estacionam de costas, descontando a transparência do vidro.
Transferimos esperas. Eles esperam a chuva passar. Nós esperamos por eles, por sua presença efêmera...
Duas moças comem crepes, na chuva. Nem capuz, nem manta, nem fartos cabelos. Comem crepe como
quem come crepe. Esperando o sinal verde.
Quando se está olhando o mundo, a vida se mostra em seus detalhes mais comuns. 0 movimento é maior
enquanto estamos fixos em um mesmo ponto, numa mesma xícara, aquela que guarda no fundo um pouco
de açúcar e a cor enferrujada dos cabos de guarda chuva. São dezesseis horas e vinte e três minutos, e os
faróis dos carros já são olhos que piscam, que nos assistem, nos resguardam. Vinte e um passos nos
separam do ônibus que nos levará para casa. Em poucos minutos estaremos molhados, como todos os
outros casais e pessoas solitárias que passaram por nós, molhados de outono e de desaniversários.
19 de novembro
Deste sono, ninguém sabe. Unia espera pode ter o gosto amargo do café. Saudosos aromas de uma
cozinha, de preferência com ladrilhos cor de te-lha. 0 que dizer deste dia ao inverso? Dupla reversibilidade.
Como aquelas que comemoramos a cada novo ano que principia. Príncipe dos prazeres. Meu homem, onde
estás? São quinze horas e quarenta minutos e eu te espero, sem que tu saibas, sem que tu termines de
fumar os cigarros de teus poemas. Uma fumaça não esconde todos os vestígios. Veste-te de boemia, de
embriaguez, de sonhos. Esqueceste de teus vícios. Não, a brasa não queima os lábios, a nicotina não
perfura o coração. São teus olhos que falam de lagos profundos.
20 de novembro
Sim, Muriel, tu tens razão. Afinal, o que podemos esperar da pintura? Por que pintamos? Sim Muriel, a
pintura, como todos os outros meios de expressão, deve estar próxima de uma verdade Mas de qual
verdade estamos falando? Estamos bem de acordo no que se refere à angústia. A criação (a verdadeira?)
nasce do insuportável, a mais forte sensação de aflição. Devemos estar sensíveis para saber o momento de
se pôr ao trabalho. Devemos fazer um esforço. 0 mais fácil é não fazer. Nada fazer, de se deixar tomar por
um gigantesco torpor que nos paralisa.
Eu esqueci o tempo do filme. Eu esqueci que era Balzac que víamos ali. Não canso de me perguntar se
aquilo que se faz hoje em dia é essa pintura que busca um modelo, um sofrimento, a verdade do sangue e
do corpo. É preciso reconhecer, sim, que a tradição da pintura acadêmica, seus materiais convencionais, eles
existirão para sempre, mesmo para aqueles que crêem que é preciso fazer alguma coisa diferente.
23 de novembro
Do último instante, o desejo de uma espera mais longa. Algumas horas em excesso, enxertos de palavras
soltas. 0 trem segue sobre trilhos. De tudo o que se pode ver, sublinho: fumaças, cerração, serras peladas,
serragens e ferrugens. Sublimo. Guardaremos para sempre este entrecruzamento de fios elétricos contra o
fundo de céu branco. Destas neblinas, levaremos um aconchego. Uma montanha se aproxima. Passamos por
mais uma ponte de ferro. Todos os passageiros se movimentam, sonorizando a chegada. Quem fumou
cigarros aqueceu suas esperas. Os outros, só aspiraram aos seus encontros. Meandros.
26 de novembro
Cada passo contém poeiras. Pedrinhas no sapato. Esperas cor-de-areia.
21 de janeiro
De duas, uma. Ou. Porém. Parece que sim. Assim espero.
Ela aguarda com paciência. 0 vidro, diante dela, apresenta se como uma coleção de gotas e gentes.
Estranhas transparências. As aparências enganam . Podiam pensar, na vitrine, que ela seria uma mulher só,
triste, preocupada com.
4 de março
Eh, paneguinho na estrada, eh paneguinho prá lá...
0 café frio ficou no fundo, a xícara verde, baixa, longa como um penico. 0 bar americano. Um círculo em
néon amarelo, um espelho como um olho de boi. Ela responde sempre em inglês ao telefone: Of course! Os
erres de um país...
De repente, o paneguinho na estrada e uma Elis Regina lá longe. Marionete, chocalho, malandro, o
paneguinho. Lembrar é uma espécie de tirar a cartola de palha. Mariante. Mirante. Mirabel de morango ou
de chocolate. “Une poupée, ça s’appelle? foi o que ele disse agora. Ontem, a bunda riscada de preto. Hoje,
um dos dois é boneca, em um bar americano. Como, que por encanto, o paneguinho, surgiu. Cantando
malícias.
Agora um jazz. Na mesa ao lado, uma guiness.
De toda forma, valem me os ferros velhos do mundo. Uma cidade está à venda, recomenda José Huerta. As
usinas estão sendo abandonadas. 0 que será da idade do ferro? Teias de aranha do ferro. Alfinetes me
mordam! 0 mundo é das agulhas, dos grampos, dos clips, dos talheres, das mulheres, das toalhas, das
dobras, da mancha de molho, do suco de beterraba, do vinho...
13 de março
0 silêncio se fez dos grilos, das grelhas enferrujadas, dos mastros ao vento. Um instante só, e tudo foram
asas, velas brancas, gaivotas desta ilha. Morcegos brancos, sempre cegos.
Gravetos secos, tentativa de fogo, fados ao longe. Agulhas nas árvores. Pontas secas, sem folhas. Os brotos
acendem os verdes, umbigos vegetais. Um nó e um laço. Abraço do mundo. 0 chão engole. A água também.
Quem quiser desistir que desista. A vida é assim mesmo, festa de falhas e folhas. Medo de alguns. Astúcia
de outros.
Os mastros estão lá, batendo se uns contra os outros, chorando a falta de uma nova maré. Île-de-Ré. Mi.
Fá. Sol. 0 desenho desta ilha é um quase anzol. Os peixes sobrevivem. Um gancho. Agulhas que entram pua
não mais sair .Uma fisgada nas costas, no baixo, no atrás, na dor. 0 dia foi das agulhas, e o pior, das
lembranças delas.
Do mar vem o iodo. 0 antídoto. Domar a dor. Odor do mar. Roda margaridas, bem me quer, amor perfeito,
onze horas, papoulas e crisântemos. As flores no jardim da casa da praia. Um canteiro e alguém para cuidar
dele. Agulhas. Alguém sem camisa, só de calção. Formigas e querosene. Espinho no pé. Não pise na grama.
Pula a sacada. Chimarrão com rapadura. Sonhos de Santo Antônio e puxa puxa na calçada. Planondas.
Verduleiro em carroça. Carro na garagem. Azul pavão. Gotas pingando no conta gotas da estória. Atlântico
de outras temperaturas. Barcos passavam? Sim. Dali o sol nascia? Sim. Dali nascia a lua amarela? Sim. A
lua é uma mulher? Sim. 0 sol é um homem? Sim. Dali se ouviu um grito? Sim. Foi dali que a cidade apagou?
Sim. Irmão sol, irmã lua, armaram-se? Sim. Amarraram os seus destinos e caíram na armadilha. Um peixe
na boca A barra pesando. Barraca caindo. Trapiches. Anzóis. Agulhas. Cacos de vidro. Ferros enferrujados.
De una passeio a beira mar, pode se adivinhar amores recém nascidos. Fernando Pessoa. Cores da seda
fina.
14 de março
Destes silêncios, ninguém sabe. A bruma. A ferrugem. Invasões da cidade. Dos sons, zunidos do vento.
Ausência das abelhas e moscas. Os insetos desaparecem no inverno. Os mastros, maestros do mar.
Murmúrios das águas. Sombras de uma tarde que se perdeu ao longe. Nem dos silêncios, nem da dor. A
beleza de um prego enferrujado para uns, o tétano para outros. Doenças são estranhas histórias. Melhor
pensar nos barcos, nos arcos, nas âncoras de todo desejo. Penetras em mim e eu sei, mergulhas em outro
mar. Escutas o líquido descendo pelo estômago e pensas que não tenho fome. Tenho fome e tenho alma. E
algo imperativo. 0 mundo não é só da segunda pessoa tio singular, do plural, ou mesmo da terceira.
Conjugaremos os verbos e os versos que inventas. Posso pensá-los meus. Em sonhos, somos um só e
somos múltiplos, quase ninguém. As almas, onde estão as almas? Nenhuma fruta cor de rosa, uma
chegada. Sons de passos. 0 portão abriu. Os galhos estalam a cada um de teus passos. Se te conheço bem,
lançarás assobios. Mas não. Sobes a escada em teu ritmo. Abres a porta e me lanças um sorriso: Estás
acordada? Pensei... Sei do meu estado de alerta e das cinco badaladas do sino da igreja em ponta de lápis.
Sei do teu olhar doce e curioso, que procurou à beira mar os grãos de areia que te faltavam: a tua poesia.
23 de março
As pálpebras do dia vão descendo como uma concha que vai se fechando lentamente. Movimento de
moluscos, submersos em águas de outro mar. Músculos sem força, as nuvens mudam de cor, descolorindo a
cidade.
A cada instante, um pensamento mais profundo se realiza, ali atrás da cor-tina, em qualquer janela
seria um olho... um olhar urbano.

o que

Vai se a luz. Ficam as incertezas com seus reflexos diurnos.
Alguns velhos choram lendo o jornal do fim da tarde. Só os velhos compreendem uma folha de jornal velho.
0 mundo precisa do novo, da nova notícia, da ardência (Ia novidade. Idade de lamúrias, de murmúrios, de
maus tratos da memória. Rugas ria pele. Cada cicatriz é uma estrada pela qual a vida passou. Fragmentos
porosos, poluídos de lembranças epiteliais.
Os olhos ainda não fecharam e portanto choveram lágrimas. Ouvem se suspiros... espirros... estilhaços de
gelo. As janelas verdes choram ferrugens. Caminhos vermelhos, laranjas, amarelos. De uma ilha, uma filha.
5 de maio
Sombras de uma xícara de café. Luzes de um dia quase igual aos outros. Quantos passos já passaram por
este mesmo caminho?
“C’est vrai, c’est difficile les rapport avec les gens, les relations...” Elas falam. Elas fumam. Elas suspiram.
Elas tornam café. Elas riem. Elas usam azul marinho e suas vozes soam gralhas. Outros passos passam.
Calças justas, pretas. Os saltos do passado, assaltos do sapato, da hesitação. Da saia curta, do beijo no
rosto, do passador no cabelo e de resto, todos já sabem de sua fresta. Foram para um restaurante. Um copo
de vinho branco, porque a primavera instalou se na cidade. Ou champagne. A saia curta. A calça dele mais
longa, com pregas e vincos. Ou um Kir Royal. Ou um conhaque.
Esvaziou a alma em um filtro de café. Derreteu seu choro, seu recheio’ Verteu água fervente e escaldou a
memória. Melancolias oxidadas. Segredos sem respostas. Do fio de arame restou um pequeno desenho.
Quase um nó. Quase um calor, um colar, um roçar dos dedos, colados com espumas.
Quem está pintando um quadro hoje? A avó abana o leque. Alguém está pintando um quadro hoje. Um
quadro. Uma janela. Um azulejo. Um pedaço de asfalto. Uma pedra. Cadeira. Xícara. Pires. Mesa. Relógio.
Casaco vermelho com pregador de prata. Hora de ir embora. E pensar que um colar roça o seu peito. Bicos
de seio como pérolas raras. Araras. Carcarás (pega, mata e come). Seu rosto procura o meu em um
segundo de engano. Não sou quem procuras, e não sou quem procuro. Apenas espero. Espero esperar.
Espeto esperanças. Longas esperas. Au nègre joyeux. Maison fondée au 1748. Rue Mouffetard. Place de Ia
Contrescarpe.
6 de maio
De um trajeto, um trejeito, um tráfego e um afogamento. Acentos estofa-dos, graves, agudos, circunflexos
assentos. Assíduos. Assados. Amados. Amassados. Amarrados. Amordaçados. Como o papel amassado
embaixo da poltrona. A máquina do metrô começa a aquecer. Esqueceram a cidade lá fora. A sirene. 0 apito
das portas. Fecharam se. 0 trem já está em marcha. Sons de tempestade. 0 túnel alonga se. Detritos
urbanos. Cheiro de borracha. Os rostos borrados da maquiagem do dia. Risadas. Cores. Cabelos cortados de
múltiplas maneiras. 0 vagão segue pelo túnel, como em um grande canal. Uma veia. Uma artéria. Estamos
todos em um ventre. Um entra e sai de gente. Vejo botas pretas, sapatos, calças com vincos gastos.
Impaciências de esperas. Corpos misturados com espermas. Microorganismos suados, cansados, deixando
correr o pensamento como o vagão percorre seus trilhos. Brilhos de cristal. Mistral. Misturas. Menstruações.
Mentiras. Maratonas. Maremotos. Movimentos. 0 chão raiado. A piscina esquecida. 0 cabelo escovado. 0 fio
do sapato. 0 fio. 0 frio. Afiam-se facas. 0 estilete. 0 papel. A cola. 0 bombril. A idéia. A platéia caiu. Uma
criança morreu.
11 de maio
Quase azul. Ainda há um pomo de luz. 0 céu está longe. As estrelas estão longe. 0 ar nublado através da
janela. 0 vidro. A deformação. A moça agita cada um de seus dedos. Um por um, batendo as pontas das
unhas sobre a mesa. Seu suspiro. Cabelos loiros, tingidos, tinindo de inquietudes. Ela olha seu relógio e
deixa cair o braço. Olha a imagem projetada na parede. 0 suprematismo de Malevitch. 0 rapaz deixa cair a
caneta no chão. Gentil, a moça a alcança ao moço.
12 de maio
Uma espera de trinta e três minutos. Ou mais. Uma esfera de trinta e três rotações. Ou menos. Os discos
duros. Os antigos. De vinil preto. Lívidos. Outros tempos. 0 cristal e o cristalino. A passagem aberta. A rua.
A poeira. Os homens estão trabalhando. Ouvem se os ruídos. As ferramentas falam. Gritam. 0 cimento. A
semente. 0 assunto. Raspando o chão. 0 quadro no Musée d’Orsay. D’Ormesson. Como era o nome do
pintor? 0 assoalho. 0 chão da Sorbonne seria também um quadro. 0 suor dos homens é a tinta. 0 assoalho e
os passos. A massa de areia e água. A grade de ferro. Ah, as ferrugens... Quase minhas. Quase manhas.
Manhãs de ontem à noite. Alguém esqueceu.
2 de novembro
Está escuro e esta é uma nova experiência. Falou-se em acidentelle e pensase em dentelle. Então, calcinhas
de renda. Meias soquetes, babados em sutiãs. Mulher rendeira, eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a
fazer renda. Rendam-se! As mãos atrás da nuca. Nunca! 0 pior já passou. Acidentes do corpo. Babeiros.
Fraldas. Lençóis de bolinhas e joaninhas. Coccinelles,
Imaginou se um céu cheio de estrelas. Vagalumes passeiam no meu ventre. Uma constelação.
23 de fevereiro
Vai e vens de portas. Passos de saltos altos. Assaltos do tempo e de outros ares que passam. Seres.
3 de maio
Esta noite sonhei com Salvador Dalí.
Salva a dor dali.
Finalmente, quero terminar e tenho medo da perda. Pode ser que o fim seja tão incerto quanto o começo.
Louise Bourgeois dizia:
“No início, meu trabalho é o medo da queda. Em, seguida, torna-se a arte da queda. Como cair sem se
machucar. Depois, a arte de estar aqui, neste lugar, 2”
A matéria prima da arte é escolher entre uma coisa e outra, em determinado momento. Evidentemente,
toda escolha é difícil, e traz consigo a exigência de grandes esforços, altos investimentos de espaço e de
tempo em nosso cotidiano. Tomar uma decisão nos faz passar algumas noites em claro e outras com
pesadelos. Louise Bourgeois dizia ainda:
“A arte é o sacrifício da vida mesmo. 0 artista entrega a vida à arte não porque ele quer, mas porque ele não
pode fazer diferente “3 .
0 problema maior, então, é não se deixar intimidar pelos desafios e encontrar uma boa articulação entre o
desejo de fazer alguma coisa e a realização disso.
Restos e rastros: o artista contemporâneo é invadido por dúvidas. Eu a tomo como elemento primeiro, para
constituir uma boa situação de trabalho. Estou sempre em trânsito entre uma categoria e outra da arte.
Cecília Meirelles demonstrou nos a poética do “ou isto ou aquilo “. Aqui, eu gostaria de retraçar o caminho
entre o isto e aquilo. Vejamos ainda mais um exemplo de Louise Bourgeois. Sua obra escapa às
classificações estéticas convencionais e possui uma liberdade formal a partir do emprego de materiais
escolhidos de acordo com suas necessidades. A arte e a vida unidas, fazendo corri que o discurso da obra
seja sempre estreitamente ligado à história pessoal da artista. Louise Bourgeois confessou-nos um de seus
medos:
“No início existe o medo, o medo de existir. Depois vem o enrijecimento e a recusa de enfrentar o medo.
Depois, a negação. 0 terror de se confrontar consigo mesmo nos impede de compreender e nos obriga a
ensaiar sempre a mesma cena. Este é uni destino trágico “ 4 .
No que diz respeito ao trabalho que venho realizando, a existência de um medo ainda maior é, como foi
dito, o medo de perder. Esta imagem é paradoxal, quando sabemos que os materiais que geralmente utilizo
não são duráveis, isto é, não têm uma eternidade garantida. Por exemplo, o que restará do pó de furo
depositado no fundo de uma vasilha de louça branca? Às vezes perde se tudo. Outras, ganha se uma marca.
Após umedecer o papel ou o tecido branco, estes tornam se aptos à impressão. Geralmente, a imersão é
feita em água fria. Em algumas situações precisas, principalmente quando deseja se o verde intenso da
oxidação do cobre, a água fervente é utilizada. 0 importante é que nossa alma esteja também molhada.
0 escritor português José Saramago, em urna recente conferência em Porto Alegre, traçou algumas
reflexões sobre o tempo, sobre a história, sobre a literatura. Ele assim disse: “Eu imaginava o tempo como
uma, grande tela, um grande tecido branco onde eu poderia depositar tudo, tudo, tudo, sem, perder nada “,
Mas nós estamos no terreno das incertezas. Nós duvidamos daquilo que sabemos. Nós tios perguntamos
sempre: Como saber? Quando saber? Por que saber? E o que fazer com a resposta? Ela estará sempre
revelando a nossa subjetividade. Eis o sentido que procuro dar à noção de rastro, pois sempre nos sobra
alguma coisa depois de um transbordamento de idéias, em nossa tentativa desesperada de dominar o
mundo por meio da construção de conhecimento. Os restos constituem novos traços, e apontam para
caminhos desconhecidos.
A arte pressupõe este estado de trânsito. Estamos em circulação. Nós faze-mos movimentos circulares, em
circunscrições, por vezes elípticos em direção ao infinito. Procuramos os limites, sem desejar ficar presos em
suas amarras. Nosso caminho é, finalmente, totalmente incerto, e por isso mesmo fértil, inventivo.
Notas
Este texto foi originalmente publicado em CHIRON, Eliane (org.), L’incertain dans l’art x l’oeuvre en procès,
Paris, Publications de Ia Sorbonne, 1998.
1 SALMÃO, Waly. Algaravias. RJ, Editora 34,1996, p. 29
2 BRENADAC, Marte Claude. Louise Bourgeois. Paris. Flammarion, 1995, p. 156.
3 idem, p. 10.
4 in: Et tous ils changent le monde. Catálogo da II Bienal de Arte Contemporânea. Lyon, França. Set/out
1993, p. 236.

