
CONTENÇÃO 1

Aos indivíduos por vezes era concedida a opção jurídica de decidir seu/sua próprio(a) [sexo] [raça] [gênero] 
[classe] [afiliação política] [horário de máxima ovulação], apesar de que um subsequente exame [médico] 
[comportamental] [de crédito] [de administração de ativos] [genealógico] ou [de estante & arquivos] era 
invariavelmente necessário para confirmar a legitimidade dessa seleção.

Além disso – apesar da “escolha” –, insistia-se que cada [indivíduo] [objeto] [país] [talismã] [moeda] [border 
collie] tivesse um(a) [valor] [dieta] [pronome] [idioma] [valência simbólica] [tio] “verdadeiro(a)” que só 
poderia ser averiguado de forma confiável via [médicos] [enquetes na internet] [especialistas em DNA] 
[psicanálise] [testes grafológicos] [massagem neonatal] com as devidas credenciais.

Os “melhores”, “mais verdadeiros” e “mais legítimos” [preencha aqui] como determinados pela morfologia, 
solvência fiscal, primeira vista, sociologia ou conveniência.



Deixando a todos os corpos reais vivenciantes a tarefa de navegar essa defasagem –
A tensão palpável entre sua própria existência e as únicas categorias existentes.

As “lógicas oficiais [restantes] para apagar a necessidade de operar além das lógicas oficiais”
Mas sempre falhando ali. Ambos feliz e excruciantemente falhando

ali.



CONTENÇÃO 2

Excerto de uma conversa de oito horas em três dias entre Margaret Mead e James Baldwin em 25-27 de agosto, 1970.

MEAD: Eu achei um questionário de saúde – esse é da década de 1940 – e uma das perguntas era: “Por que é 
importante pentear o cabelo?” Esse aqui é para a segunda e terceira séries. A resposta certa é: “Para o 
cabelo não cair nos seus olhos”. E os menininhos negros que não tinham como cair o cabelo nos 
olhos, e que sabiam disso, todos deram a resposta certa e tiraram cem por cento na questão.

BALDWIN: Sim, e aí deram o primeiro passo na estrada rumo à loucura.



A resposta correta descorresponde. Ou só corresponde ao desalento.
Amplifica a irrelevância já-bem-defendida de um corpo em seu evento.

A resposta que se diz só pelo pré-aprovado diz-que-me-diz
seja pra ganhar um dez ou manter sob controle, nossa precaridade

em toda sua exaustão inflexível e gris

o que a mecha deixa o que um coque desfoque

Nenhum termo foi dado pelo qual se possa entendê-lo por direito próprio.
E é o seu direito “próprio”? E o “próprio” é próprio?

o o-que-ouvimos
o o-que-purgamos
o o-que-vadeamos ora desamarrado

e talhando



CONTENÇÃO 4

“Essa forma de [sistema de alarme doméstico] passou a ser reconhecida como uma tática de guerra específica...
[pesquisa por um candidato “viável”]
[fetichização taxonômica]
[toque de recolher municipal]
[jantar de domingo]
[alto custo de ingresso ou restrições de mensalidade]

...quando antes era vista só como [ato de intolerância idiossincrática pessoal]”.
[prova da competição do mercado]
[gesto necessário para haver ordem]
[inevitável inconveniência da vida em sociedade]
[medida de segurança]
[uma precaução razoável]



Havia certas pessoas que se flagraram se sentindo cada vez mais preocupadas
pelo fato de estarem ocupadas.

Enquanto outras descobriam sentir que suas ocupações pareciam mais colonizações
de seus próprios seres.

Cada ato em seu manter-se, levando a uma dominação – ainda que variável – toxicamente corruptora 
da perspectiva já atormentada do que significa “passar” um dia

ou ser “passado” por ele.

Em silêncio descobrir-se simplesmente passado.



CONTENÇÃO 7

Nós trouxemos conosco [dois sacos de lixo de mantimentos]
[uma espingarda de cano longo e alguns lanches]
[um formulário co-assinado cedendo a guarda dos filhos a um parente próximo]
[lãs]
[uma caderneta com documentos de cidadania notariados, porém falsificados]
[quatro livros em áudio]

porque queríamos estar preparados para o caso de sermos [submetidos a uma apreensão involuntária].
[despejados]
[condenados]
[vítimas de uma solidão debilitante]
[interrogados]
[anestesiados]
[mortos pelo frio]

A partir de hoje, em sua falta de ar, é costume estar preparado para qualquer emergência.
A partir de ontem, era um pouco menos assim, mas o percurso ainda não era nenhuma ciranda.



A partir de amanhã, Mary, quem vai saber o que é puxaremos conosco atrás de nós?

Não temos escolha senão correr. Não temos escolha senão fugir pelo bosque, minha querida,
para podermos ver, simplesmente, apesar da realidade de que as árvores são também nosso único  

abrigo.

É claro que podemos ser detidas pela alfândega a qualquer momento numa inspeção de rotina.

É claro, mesmo que de modo vário, que fomos maculadas e governadas e pejoradas
pela nossa rotina em todos os momentos.

Nós esperamos e esperamos e esperamos. Só para então sermos cobertas de porrada.
Metidas numa salinha pequena com dezenove outras camareiras por ofício sem
documentos e obrigadas a ir atrás de nossas próprias deportações.
Impacientemente instadas por um conluio cansativo de autoridades para que
nos comportemos bem no andar da carruagem.

E como anda você Mary? Onde foi que você e eu desandamos?


