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Um texto em 3 versões 
 
Olho um papel artesanal em manhãs... tardes... noites... Ao abrir uma 
gaveta, um grampo de cabelos propõe que seja “lápis”. Lembro do papel 
recebido. Lembro de desenhos anteriores, Assim dormem as noites (01 
gesto-dia, 110 papéis, 110 dias seguidos). Limpo o fogão, acendo o gás, 
esquento partes do grampo – fogo-vivo. Encosto no papel. Deixo rastros de 
dias. Em aparente repouso pedem mais... Repito os rituais até um desenho 
de momentos, restos de quase-nadas, “papel imaculado”. Seria mesmo? 
 
 
 
 

Recebo, por correio, um papel artesanal sépia. 
Olho este papel de muitas mãos 
... manhãs... tardes... noites... 

 
Ao abrir uma gaveta para retirar um pente, 

um grampo de cabelos salta,  
propõe que o tome como lápis.  

 
Lembro do papel recebido. 

Lembro de desenhos anteriormente feitos,  
Assim dormem as noites  

(01 gesto-dia, 110 papéis, 110 dias seguidos). 
Lembro de Mira Schendel, Allan McCollum,  

Paulo Bruscky, Willie Cole, Elida Tessler, Lurdi Blauth. 
 

Limpo o fogão, acendo o gás. 
Com um alicate, esquento partes do grampo:  

canto arredondado e parte ondulada,  
vermelhas – fogo-vivo. 

 
Encosto no papel.  

Deixo nele rastros de um dia. 
Noutro dia, olho as “incisões” decantadas, 

em aparente repouso, pedem mais e mais... 
 

Repito, muitas vezes, estes rituais,  
até que considere um desenho de momentos,  

restos de quase-nadas, “papel imaculado”.  
Seria mesmo? 

 
 
 
 
 
Tomando um grampo de cabelos como lápis e esquentando-o no fogão a 
gás, fogo-vivo, faço desenhos sobre um papel artesanal recebido por 
correio. Papel de muitas mãos. O grampo saltando da gaveta, ao tentar 
pegar um pente, pede para ser transformado em lápis. Com ele quente, vou 
fazendo marcas em instantes de vários dias... Estas ações lembram 
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desenhos anteriores – Assim dormem as noites (01 gesto-dia, 110 papéis, 
em 110 dias seguidos). Rastros, restos de instantes, rituais, quase-nadas 
em “papel des-imaculado”. Seria mesmo? Nestas ações-acontecimentos 
encontro ecos e halos em Mira Schendel, Allan McCollum, Paulo Bruscky, 
Willie Cole, Elida Tessler, Lurdi Blauth.  
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