






































































                     Quanto tempo vai durar esta interferência?

                                                                     Eu não agüento mais, parece que estou perdendo algo importante.



É isso.

Eu acho que
  estou  entrando,
    aos poucos, em
      esquizofrenia.

         Acredite,
        eu meço
      bem as
    palavras
  quando

Uma existência
 não-presente, em corredores
  onde não me conhecem
    e fingem que não

encontros e esquivos em uma dança
 constante de re-entradas dos mesmos movimentos.

digo isso.

    me vêem,



Eu leio as pessoas como a um banco de dados: eu sei o que elas pensam, o que elas não
  fazem, o quanto são inexperientes. Faz algum tempo que eu funciono  assim; como junky
     da informação,  estou conseguindo projetar a casca desta persona para um estado de
         graça na ausência, o ideal cisificado.

O mero ato, é este mero ato que alimenta esta interjeição.



Quais locais do plano extra-físico você está
  visitando neste multitempo? Eu posso vê-los.

Posso ver a abolição de um centro
 de sentido e a substituição por um
  piloto-automático instintual
   navegando em zonas de ação
     interpostas pelo jeito que você
      senta olhando a parede.

As regiões se contraem, emitem, se expandem.



       Uma fuga do campo de batalha, através
      da condensação corpórea e a
    precipitação mental em zonas.

Zonas.



Nos encontramos em A47zy9, quando uma falha permitiu Αλταµιρα aparecer no lugar
   do sabonete, gerando confusão nas escalas interpretativas de hU12ibb7 e descencentes.
      Cascos e espectros de alugares, desmemória, não um médium, mas o fim e o
   aprisionamento da emissão, por espasmos inconseqüentes
de redireção ou captação involuntária.



   Eu estou. Esvazia-me e enche-me,
      mantenha-me ausente por você,

  Paredes vermelhas, luzes esverdeadas, quartos fechados. Sinta. Isto é uma ordem.

Emissor=você?

  <desconhecido>

<ignorado>

   <justificado>

        Pare. Sinta. Nada. Certo, e eu imagino que as
  futilidades não parem por aí.

          seja o que você for.



Há uma lista pormenorizada dos relatórios de execuções em Sumatra vistos holograficamente
 por dez satélites diferentes em um realtimepayperview, e o mais importante.
Sem perda de tempo. A moeda tempo suplantada pelas diferentes cargas que

atuam diretamente nos intercâmbios da ausência como uma
retroemissão do espectro, enquanto os pontos primordiais de

referência de volta continuam marcados por alfinetes
verdes como um sentido único de ida.

Deixe, deixe, deixe, deixe. A obrigatoriedade transforma a auto-tradução por estimativas.

Esteéograndehiato.



Qual é, então, o mecanismo de controle das zonas de ausência?

 Ora! A privatização e a concessão
   de terrenos através da luz,
      incidindo diretamente sobre o casco.

E como você
  descobriu isso?



Eu não descobri, eu recebi. E impus a
  descoberta, de tal modo que eu redirecionasse
      os veículos por sugestão, levando-os por um

E eu sei que você compreende, mesmo
  embora não entenda, que estaríamos
    muito melhor se eliminássemos o

caminho verdadeiro a um lugar não menos falso.

médium e, com ele, todas as projeções.

Você entende, naturalmente,

mais nada, existem pistas.

que se tem a saída, desde que se
esteja lá para sair. A vida é cheia

de pistas falsas e a fragmentação
do discurso é justamente a

impressão de que, antes de



Eu discordo. Não se deve ignorar que o médium é muitas
   vezes o reflexo de distração vetorizando a presença,
      não em um estado consciente, mas no repulsar refratado
          das zonas, uma espécie de auto-sabotagem do ausente

Talvez não mais forte do que a projeção, como um disparo, mas
   a ignição centrífuga de um complexo elevatório e reprecipitação dos
       estilhaços como relocalização dessetorizada da presença, por tangenciamento.
           Eu entendo a coisa como uma mutação, talvez do sentido.

em retorno à rememória, com a propensão do multitempo.



        Isso deve explicar melhor o híbrido conhecimento/culpa
      no contexto da previsão intermediária ao ato de
   exteriorização:é possível migrar definitivamente
para evitar o envenenamento?

Ou isso é o que vem sendo dito há séculos?

Bom, neste caso, talvez eu concorde sobre as projeções.



Uma espiral, você diz, saindo do círculo em retração?
Você acredita mesmo que pontos podem se unir até formarem uma massa?



A sutileza não é trespassamento, mas o toque; a fixação de limites claros,
  tangíveis e intransponíveis por fricção e o sentimento de fricção,
    no tempo como um martelar refundindo ciclos extraditados e alheios
        ao eterno esquecimento da presença.

Olhando para você, eu não poderia imaginar
   que você estivesse tão vulnerável à contaminação, ou que
      você dependesse tanto do veneno para atingir tal grau de lucidez.



Nunca se deixou o círculo: ele está inscrito como um código-matriz  em todo
   o constructo. É a eterna repetição da desconfiança de rechegada, quando,

         A questão é: conseguiria-se, de fato, abandonar
     todas as zonas para ficar à mercê do mesmo
  movimento de transgressão que leva a
comunicá-las para justificar-se?

    Você ainda não entende, não é?

  São ritos e promessas veladas no
    silêncio da impressão.

         Telas e rostos demais aos seus valores.

na verdade, estamos falando de um fractal.



Minhas apostas são de que você nunca vai conseguir
  fazer o que está planejando, e, se fizer, não vai sentir

Sua persona atual está se repetindo há séculos; faz parte do movimento

É tudo uma mentira, uma mentira.
  Tudo se resume a isso?

 realização por isso. Por quê?

        de transgressão e do peso da história.



Imploda a história e, junto com ela, por favor, os monoblocos.



Além do que, deve-se pensar – até o ponto que nos permitirmos pensar –

Mais: se um fechar-se em si mesmo não é, paradoxalmente,
  uma explosão do trás como equilíbrio do caos, como setas opostas
     ganhando impulso por espelhamento, de acordo com
         as variantes vontades do espelho?

até onde pode-se retrair? E se a espiral não forma um abismo que age,
 na prática, como um buraco-negro, o que é dizer o inverso,
  mas funcionalmente idêntico a um disparo?



E voltamos ao médium.



Não haveria um único
  médium, mas um
    composto de médiums,
    um estrato intrínseco
  de médiums, desde o que
se entende por começo.



A movimentação atual, então, é a assunção inconsciente
  da impossibilidade de transposição amediada levada ao
   limite – à condição de pandesejo, indistinção de
     localização dos objetos de desejo.

Com o diferencial de que agora, historicamente,
 nunca houve nada além disso, mas um mero erro de interpretação –

atualmente dessentizado
    na pulsação das zonas.



A presença não tanto como uma corporação de
  pariahs pré-ausentes, o que de fato pode acontecer...

mas como um receptáculo alimentar sensório da pulsão.

Registrando, reimprimindo, remarcando as estruturas
  de acordo com as relações nos biplanos e formando
     um pluriambiente randômico de atenções.
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