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“the work appearing in your memory is not mine”

Eu me senti atraída por
línguas estrangeiras.
Enganosas, cópias
mal feitas, tronchas
e desengonçadas, as

rede, aquele volume de água preta, muito forte e sem pa-

traduções literais querem
fazer jus ao peso das
palavras. Not, dot, hot,

rar. Todo o peso do mundo agora toma conta deste corpo,

dead spot, parking lot. Não

noventa, cem quilos, cento e cinquenta, duzentos. Qual-

sabia falar direito. Isso

quer nesguinha de luz é suficiente para te queimar a pele:

é apenas outro caso de

sensibilidade excessiva, antena parabólica, FPS 70. Ser
negativo já faz parte de sua natureza, serpentear
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Já começa com um “não”. Jorrando de um buraco na pa-

incomunicabilidade
comum.

em costura no avesso da camisa, aparecer e

Suas mãos, seus olhos,

não aparecer - uma sombra -, lembrar errado,

irradiavam um fluído especial. Com

confundir, entrar em pânico, regredir. Perde a

algum treinamento seria possível

hora debaixo do sol e derrete desbotando - a

utilizá-lo

água preta que sai do cano da máquina de la-

promovendo

var, jorrando mais forte do que antes. Parou diante
da vitrine de uma loja de luminárias, esperou passar o

para

fins
uma

medicinais,
distribuição

equilibrada do magnetismo pelo corpo. As
forças se

anulam, tudo neutraliza, você pode estar

dia e viu como acendiam à noite. Seduzida e dominada

curada - mas ainda não está só. Em tudo que fizermos,

por um simples objeto cor-de-rosa, esférico, fantástico. E

haverá alguma mancha deixada por outra pessoa que veio

a fumaça que surgia lá dentro, cada vez mais. Os olhos esfumaçando, mesmerizada. Devia ser uma bola de cristal.

antes. A imagem de um círculo girando, tão frequente na
profunda escuridão dos olhos fechados, agora se desarranja e se refaz em
novo contorno. Três faces para duas refrações, um prisma decompondo a luz
branca em infinitos raios coloridos. Surge a forma do triângulo num caco de

Queriam-na curada. Significa dizer: neutra.

espelho, em seu reflexo, no estofado de um puff, na disposição das camisas.

Menos suscetível, entende? Às vozes, aos

São três sombras que rondam por aí, se apoderam dos corpos que as vestem,

espectros, aos sons ou às palavras. Sua

experimentam quase todos os sabores. Encarnam, enfim. Um desejo pela

presença não era requisitada em lugar nenhum,

materialidade dos processos da formação da imagem pela luz

mas ela sempre estava. Um rastro que fosse, já era.

que também se manifesta no filme 16mm, na escolha da

Falavam muito, a viam nas coisas. E ela podia sentir, antena

Polaroid ou no uso do alvejante.

de rádio, papel fotossensível.

Trata-se de traduzir, de fazer

aparecendo

que te

a passagem, de incorporar.
São

vem à

o
h
mente
l
a
b
a
r
t
o
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você

está

que

viram

imagens projetadas, imagens
projetadas

que

viram

fotografias, fotografias que
viram estampas de camisas,
estampas que viram retalhos
de tecido. Uma ideia visual
que vira uma ideia musical.
Uma

força

e

magnética

dos

terapêutica
que,

consultórios

banida
médicos,

reaparece nas salas de cinema.

lembrança

não é meu”
pens
ando

objetos

Re-encarnar. Poder tocar com as próprias mãos, segurar uma pedra, jogar
baralho, quem sabe picotar com uma tesoura, esfarrapar o linho, arranhar
a fita. Apontar e enfim dizer: eis aqui as evidências! E usar esses mesmos
dedos que apontam, deslizá-los muito sábios e bem molhados pelas bordas
das taças soando
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Prepara cinco bacias de lençóis
brancos no alvejante, são seis horas
de molho. E a nossa sessão dura uma
hora, deite! Não conseguiu esvaziar a
mente, concentrar-se. Precisou enfiar a mão na goela
pra ir desgrudando, uma a uma, as bichas sanguessugas
que se aglomeravam na garganta. Eram bem pretas e
brilhavam, muito saudáveis, gordas até. Tinha a
maior facilidade de absorver - energia, água,
luz, sensações boas, sensações ruins -,
igual de ser absorvida. O tempo passava
e o alvejante agia, sua pele rugosa de
camaleoa antes magenta, branqueava.*

Franz Anton Mesmer (1734-1815) foi um médico alemão, fundador da teoria do Magnetismo Animal, mais conhecida como Mesmerismo. Postulava a existência de uma influência mútua entre os Corpos Celestes, a Terra e os

Corpos Animados através de um fluído magnético. Esta propriedade do corpo animal de influenciar e ser influenciado por outros corpos, chamada de Magnetismo animal, poderia ser utilizada para fins medicinais. Seu tratamento consistia na imposição das mãos direcionadas ao paciente a fim de produzir um estado semelhante ao sono.

A armônica de cristal era um instrumento utilizado nas sessões terapêuticas de Mesmer que pretendiam curar
problemas oculares, cegueira, surdez, apoplexia, asma, tumores de todos os tipos, enxaqueca, doenças da pele e do
couro cabeludo - doenças que, em geral, atacavam os orgãos dos sentidos.

Em 1798 o musicólogo alemão Friedrich Rochlitz escreveu no jornal musical “Allgemeine Musikalische Zeitung”
*“Resumidamente, isso acontece porque as cores são vistas por meio do movimento dos elétrons que saltam entre as camadas de energia nos átomos.
Assim, os alvejantes, como são agentes oxidantes, retiram esses elétrons, e a cor do tecido “desaparece”.”

que “a armônica de cristal estimula excessivamente os nervos e submerge o músico numa depressão premente e,
portanto, num humor sombrio e melancólico que acaba levando-o a uma lenta autodestruição. Se você sofre de
algum distúrbio nervoso, não deve tocá-lo; se ainda não estiver doente, não deve tocá-lo; se está melancólico, não
deve tocá-lo”.

