
1

eu em tu
I In u

l
a

u
r

Ie
 a

n
d

e
r

s
o

n
H

IS
T

Ó
R

IA
S

 
s

t
o

r
Ie

s
  

 
1  



2

eu em tu
I In u

l
a

u
r

Ie
 a

n
d

e
r

s
o

n



Centro Cultural banCo do brasIl | São Paulo 
12.10 > 26.12 | 2010

Centro Cultural banCo do brasIl | Rio de JaneiRo
28.03 > 26.06 | 2011

Realização

Ministério
da Cultura

Ministério
da Cultura

H
IS

T
Ó

R
IA

S
 

S
T

o
R

ie
S

  
 

1  

eu em tu
I In u

l
a

u
r

Ie
 a

n
d

e
r

s
o

n

MAg+ Rede culTuRAl | 2011



I In u / eu em tu / laurIe anderson

O Centro Cultural Banco do Brasil traz, pela primeira vez ao Brasil, 
a obra de uma das mais importantes artistas da cena contemporâ-
nea internacional, a norte-americana Laurie Anderson.

A mostra I IN U / EU EM TU faz uma retrospectiva dos quarenta 
anos da carreira da artista, incluindo as suas mais instigantes 
realizações, entre instalações (bidimensionais e tridimensionais), 
fotografias, desenhos, vídeos, músicas e documentações de per-
formances, além de um conjunto de filmes. Os aspectos senso-
riais e expressionistas do trabalho de Anderson estão enraizado 
em sua forte fundação conceitual e tal combinação produz uma 
poderosa nova forma. 

Com essa iniciativa, o CCBB oferece ao público o contato e a 
aproximação com a arte contemporânea, proporcionando a opor-
tunidade de presenciar ao vivo uma performance da artista e de 
conferir trabalhos inéditos de sua autoria.

Centro Cultural Banco do Brasil

I In u / eu em tu / laurIe anderson

The Centro Cultural Banco do Brasil brings the work of Laurie An-
derson to Brazil for the first time. One of the most important art-
ists on the international contemporary art scene, Laurie Anderson 
presents her retrospective exhibition entitled I IN U / EU EM TU. 

Covering works from her forty year career as a multi media art-
ist, the exhibition includes her most challenging works from 
installations (two and three dimensional), photographs, draw-
ings, videos, songs, recordings of performances as well as a 
collection of films. The sensuous and expressionist aspects of 
Anderson’s work are grounded in her strong conceptual basis 
and the combination produces a powerful new form.

With this initiative, The CCBB offers to the public, not only her 
retrospective but also her live performances and current works-
in-progress.

Centro Cultural Banco do Brasil



em trânsIto

laurIe anderson e a mão dupla do tempo

Marcello dantas

Transitoriedade, o estado de movimento permanente, destinado a 
nunca chegar, sempre em deslocamento. Transitoriedade de espa-
ço, de tempo, de suporte, de origem, de destino. Laurie Anderson 
é a grande artista da transitoriedade em nosso tempo.

Lá e cá, aquilo e isso, quando uma definição cercava sua criati-
vidade, ela imediatamente já se colocava em outro terreno. Lau-
rie Anderson criou uma categoria para si mesma, uma categoria 
definível como o estado de permanente mutação. Sua arte se 
transforma em diferentes mídias com a mesma suavidade com 
que sua voz muda de tons. Mas Laurie é, na verdade, uma cria-
dora da mais ancestral forma de arte, uma contadora de histórias. 

Sua maneira de comentar o cotidiano, de questionar o que é 
tido como certo, de despertar consciência é combinada com sua 
forma de criar um sentimento de conforto transitório em que às 
vezes nos faz sentir aconchegados em uma nuvem, sem entender 
a queda que está iminente.

Conheci Laurie Anderson há mais de vinte anos, quando traba-
lhei com ela em Nova Iorque, preparando sua primeira vinda ao 
Brasil, em 1989, para a performance Talk Normal. Laurie, no auge 
de sua criatividade, ensinou-me muito sobre como misturar a vida 
na arte e a arte na vida. Que essas coisas eram indissociáveis, e 
que a linha de fronteira na verdade não existia. Tudo se contamina. 
Para coroar essa maneira de ver o mundo, em 2007 Laurie foi 
agraciada com o Prêmio Gish pela sua “notável contribuição para a 
beleza do mundo e pelo prazer e compreensão da vida pela huma-
nidade”. Uma afirmação rara nos tempos de hoje.

Contaminação é um signo para entender a diversificada obra 
de Laurie Anderson. Formada em Artes Visuais e Escultura, ela 
enveredou por uma carreira na performance, na música, na lite-
ratura, no cinema, no vídeo, na arte pública, nas novas mídias e 
nas instalações de grande porte. Suas ideias sempre encontram 
um refúgio em outra mídia depois que Laurie deixa naturalmente 
que se contaminem. Algo que parecia ser objeto é discurso, e o 

In transIt

laurIe anderson and the two-way road of tIme 

Marcello dantas

Transitoriety; a state of permanent movement, destined to never 
arrive, in constant displacement. Transitoriety of space, time, sup-
port, origin, destination. Laurie Anderson is the great artist of tran-
sitoriety in our times.

Here and there, this and that, when a definition surrounded her 
creativity, she immediately placed herself in another terrain. Laurie 
Anderson created a category for herself, a category able to be 
defined as a state of permanent mutation. Her art is transformed 
in different mediums with the same suavity that her voice changes 
pitches. But Laurie is, truly speaking, an artist of the most ances-
tral form of art; she is a storyteller. 

Her way of commenting daily life, of questioning that which is 
taken for granted, of awakening our awareness is combined with 
her ability to create a feeling of transitory comfort in which at 
times she makes us feel enveloped by a cloud, unaware of the 
imminent fall. 

I met Laurie Anderson over twenty years ago, when I worked 
with her in New York preparing her first visit to Brazil, in 1989, to 
present her performance Talk Normal. Laurie, at the peak of her 
creativity, taught me a lot about how to mix life into art and art 
into life: that these things were indissoluble and there is truly no 
borderline between them. Everything is mutually contaminated. To 
crown this way of perceiving life, in 2007 Laurie was the recipient 
of the Gish Prize for her “outstanding contribution to the beauty of 
the world and to mankind’s enjoyment and understanding of life”.  
A rare statement nowadays. 

Contamination is the sign for the understanding Laurie Anderson’s 
diversified work. Graduated in Visual Arts and Sculpture, she de-
veloped a career in the performing arts, music, literature, cinema, 
video, public art, new medias and large size installations. Her ideas 
always find a refuge in another medium when Laurie naturally al-
lows them to contaminate each other. Something that appears to 
be an object becomes discourse; and discourse is the essence of 



discurso é a essência do seu objeto. Trabalhar com tecnologia é 
em si uma condição transitória; tecnologia é a ciência aplicada ao 
conhecimento circunstancial de uma técnica. Laurie usou muito a 
linguagem da tecnologia para expressar sua poética. 

Laurie Anderson coloca-se no mundo para experimentar, para 
questionar e principalmente para causar dúvidas e fazer pergun-
tas. Sua obra suscita reflexões e incorpora uma ampla camada 
de referências decodificadas na sua essência para criar pontes 
com o amplo público que nas últimas quatro décadas ela vem 
conquistando. Desde sua primeira performance com os patins de 
gelo congelados, Laurie posicionou-se na sua condição de ente 
em permanente transformação, de estado transiente.

Transitoriedade também nos traz a ideia de deslocamento, lugar, 
que é algo recorrente em sua obra, um lugar por onde se passa, 
mas não se permanece. Das montanhas e ilhas do Japão em Hi-
dden inside mountains, os Estados Unidos como lugar e como 
signo em United States, homeland e Home of the brave, das ruas 
e praças de Sevilha em Carmen, do Tibet de sua meditação e até 
seus voos panorâmicos de asa-delta no Rio de Janeiro, sua obra 
capta de forma singular o espírito nômade de nossos tempos.

Paradoxo essencial da sua criação é que, apesar de sua lingua-
gem e expressão serem essencialmente transitórias, seu maior 
fundamento são suas histórias. E histórias são as coisas mais per-
manentes que possuímos. A capacidade que temos de repetir, re-
contar e proliferar as mesmas histórias através do tempo é o que 
nos dá um sentido de permanência e origem. Laurie trabalha mui-
to bem esse contraste entre o que contamos e como o contamos. 
Entre o que sempre será e o que não é mais, assim que é dito.

Eu sempre quis fazer uma exposição com Laurie, mas foi só 
em 2008, quando nos reencontramos no Brasil, que ela me ins-
tigou a tocar esse projeto adiante. Minha admiração por ela só 
aumentou, pela maneira insegura, verdadeira, cheia de dúvidas e 
incertezas que mostra como ela vive intensamente o processo 
com que se envolve. E revela sua fascinante curiosidade por tudo 
e por todos de quem se aproxima. A senha da sua sintonia com 
o mundo está na sua atenciosa observação de tudo e de todos.

her object. To work with technology is in itself a transitory condi-
tion; technology is science applied to the circumstantial recogni-
tion of a technique. Laurie has used the language of technology to 
express her poetics. 

Laurie Anderson stands in the world in order to experiment, to 
question and, above all, to generate doubts and raise questions. 
Her work inspires reflections and embodies a broad range of de-
coded references in its essence of creating bridges to the large 
public that she has been conquering throughout the last four de-
cades. Since her first performance with frozen ice skates, Laurie 
took a stance in her condition of a being in permanent transforma-
tion, in a transient state. 

Transitoriety also brings up the idea of displacement. Place is a 
recurrent element in her work, a territory of passage, where one 
does not remain. From Japan’s mountains and islands in Hidden 
Inside Mountains, United States as a place and as a sign in United 
States, Homeland and Home of the Brave, Seville’s streets and 
plazas in Carmen, the Tibet of her meditation and even her pan-
oramic hang glider flights in Rio de Janeiro, her work captures in a 
unique way the nomad spirit of our times. 

An essential paradox of her creation is that, in spite of the tran-
sitoriness of her language and expression, her major fundament is 
her stories. And stories are the most permanent things we have. 
Our ability to repeat, recount and multiply the very same stories 
throughout time grants us a sense of permanence and origin. Lau-
rie works quite well this contrast between that which we narrate 
and how we do it; between that which will always be and that 
which is no longer there as soon as it is said. 

I’ve always wanted to present an exhibition of Laurie, but it was 
only in 2008, when we met again in Brazil, that she encouraged me 
to follow this project through. The admiration I have for her only in-
creased with the insecure, true, full of doubts and uncertainties man-
ner with which she intensely lives the processes she is involved with; 
and reveals her fascinating curiosity for everything and everyone who 
comes near her. The password for her tuning with the world is found 
in her attentive observation of everything and everyone. 
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eu em tu de “Como um rIaCho”, 1977 

Era o voo noturno vindo de Houston – quase perfeita 
visibilidade. Você conseguia ver todas as luzes vindas 
de todas as pequenas cidades do Texas lá embaixo. 
Estava sentada ao lado de uma mulher de 52 anos que 
nunca havia entrado num avião. Seu filho tinha lhe 
enviado uma passagem e dito: “Mãe, você criou dez 
filhos, já é hora de entrar num avião”.
Ela estava sentada na poltrona perto da janela, olhando 
para o lado de fora. Ficava conversando sobre a Ursa 
Maior e a Ursa Menor e apontando. De repente, notei 
que ela achava que estávamos no espaço, observando as 
estrelas de cima. Eu comentei: “Sabe, eu acho que aque-
las luzes lá embaixo são as luzes de cidades pequenas”. 

Eu vi uma fotografia de Tesla, inventor do Tesla Coil. Ele 
também inventou um par de sapatos com solados de quatro 
polegadas de grossura para aterrá-lo enquanto trabalhava 



14 eu em tu

15

no laboratório. Na imagem, Tesla estava sentado em seu la-
boratório, usando os sapatos e lendo um livro à luz emitida 
pelas faíscas que jorravam dos seus transformadores. 

Fui ao cinema e vi um cachorro de trinta pés de altu-

ra. E este cachorro era feito completamente de luz. 

E ele sempre preenchia toda a tela. E seus olhos eram 

longos corredores. Ele tinha aqueles longos olhos 

ecoantes de corredores. 

Ele pensava sobre o espaço dessa maneira, como algo onde 
se poderia cair dentro. Caindo durante quilômetros de lado.

Eu conheci um homem no Canadá e todo dia ele 
comia a mesma coisa no almoço. Ele comia uma 
cenoura e uma tigela de pudim de chocolate. Pri-
meiro, ele saboreava a cenoura e a deixava no for-
mato de uma colher. Depois, então, ele saboreava o 
pudim usando a cenoura como colher. E então ele 
comia a cenoura.

Há esquimós que vivem acima da linha das florestas. 
Não há madeira lá para os corredores dos seus tre-
nós. Então, como substitutos, eles usam longos pei-
xes congelados, que eles amarram embaixo dos seus 
trenós para poder deslizar pela neve.

Eu vi um homem no Bowery e ele estava usando rou-
pas antigas e engorduradas e meias brancas impeca-
velmente novas sem sapatos. No lugar dos sapatos, 
ele estava em pé em cima de dois pequenos pedaços 

de madeira contraplacada. Enquanto se movia ao 
longo do bloco, ele se abaixou, moveu um dos peda-
ços e pisou neste. Em seguida, moveu o outro pedaço 
mais um pouco à frente e pisou.

Você está andando. Nem sempre percebe isso, mas está sem-
pre caindo. Com cada passo, você cai. Você cai para frente 
em um caminho curto e, então, se segura. Repetidamente, 
está caindo. E se segurando para não cair. É dessa maneira 
que se pode estar caminhando e caindo ao mesmo tempo. 

Era 4 de julho e um conjunto de embarcações de vá-
rios lugares do mundo velejava por perto lentamen-
te. Cada uma estava camuflada por um tom específi-
co de azul, cinza, cinza azulado ou azul acinzentado. 
Azul intenso para a Grécia, azul pálido para Portugal, 
cinza prateado com listra branca para a França, cinza 
metálico para os Estados Unidos. Estritamente cores 
locais. Ideias regionais sobre o oceano. Ninguém po-
dia ter feito ataques surpresas em lugar algum, ex-
ceto seus próprios litorais. Este é o problema com a 
transparência da água.

Era um quarto cheio de gente. Todos tinham chegado 

ao edifício aproximadamente ao mesmo tempo. Todos 

eram livres e todos estavam se fazendo a mesma per-

gunta: o que está atrás daquela cortina? 

Peter diz que o que ele mais gosta no boliche é que você 
pode ver exatamente o tamanho dos sapatos que as pes-
soas calçam.
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Ninguém jamais me olhou dessa maneira por tanto 
tempo. Ninguém jamais fixou seu olhar em mim du-
rante um tempo tão longo. Esta é a primeira vez que 
alguém me olhou assim, fixou seu olhar em mim por 
um tempo tão longo. Por tanto tempo. Durante um 
tempo tão longo.

Dan disse que ele estava num avião voando acima da 

Groenlândia com um monte de texanos. E eles tinham 

binóculos. Estavam à procura de ursos polares no gelo. 

Ursos brancos lá embaixo no gelo. De aproximadamente 

10 mil pés. E disseram: “Olha! Eu acho que vi um agora! 

Lá embaixo! Eu acho que vejo um lá embaixo. Talvez seja 

um logo ali! Bem, pode ser um…”.

Oh. Oh. Eu gosto do seu estilo. Oh. Oh. Eu gosto da manei-
ra como fala. Oh. Eu gosto da maneira como anda. Mas, 
acima de tudo, eu gosto da maneira como olha (para mim). 

No meu sonho, eu sou seu cliente. 

Ele não sabia o que fazer. Então, decidiu observar o 
governo, ver o que o governo estava fazendo, fazer 
uma miniatura disso e levar sua vida dessa maneira.

Eu posso desenhá-lo sem orelhas. Eu posso desenhá-
-lo sem qualquer orelha. De forma que, onde esta-
riam suas orelhas, haveria apenas papel em branco.

Olhando dentro dos olhos dele foi como caminhar para den-
tro de um grande edifício municipal. Ele havia aperfeiçoado 

a organização de suas características que sugeriam o esti-
lo arquitetônico internacional: uma sutil, porém ousada, 
combinação dos materiais mais duráveis e ao mesmo tempo 
flexíveis da indústria americana. Sua expressão parecia su-
gerir que havia acabado de falar: “É dessa forma que as 
coisas serão no ano 2000”.

Eu estou no meu corpo da maneira como a maioria das 

pessoas dirigem em seus carros. 

Eu fui a uma vidente que fazia leitura de mão e o estranho 
a respeito da leitura foi que tudo o que ela me falou estava 
totalmente errado. Mas ela parecia tão certa da informação 
que eu comecei a sentir como se eu estivesse andando por aí 
com esses documentos falsos tatuados permanentemente em 
minhas mãos. 
Estava muito barulhento na sala de visitas e membros da 
família dela ficavam saindo e entrando. Eles estavam fa-
lando em um tipo alto de língua que soava parecido com 
o arábico. Livros e revistas na língua árabe cobriam quase 
todo o chão. De repente me ocorreu que talvez houvesse um 
problema de tradução. Talvez ela estivesse lendo minha mão 
da direita para a esquerda em vez de da esquerda para a 
direita. Pensando em espelhos, entreguei a ela minha outra 
mão. Então ela estendeu sua mão e nos sentamos lá durante 
vários minutos em algo que assumi que fosse uma espécie 
de ritual de participação. Finalmente, percebi que sua mão 
estava estendida porque ela estava aguardando o dinheiro. 

Duas semanas atrás, um terremoto foi notificado em 
partes do Bronx e Nova Jersey. O abalo sísmico me-
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diu cerca de 3,5 na escala Richter e seu epicentro foi 
apontado como um antigo pântano em Nova Jersey. 
Este foi o primeiro terremoto dessa magnitude nessa 
área desde 1927. Os cientistas que estavam por perto 
em Princeton, contudo, perderam o abalo. Eles dis-
seram: “Na hora do terremoto, estávamos mudando 
o papel do gráfico”. 

Sabe, você se parece muito com um carro. De certa distância, 
digamos de alguns blocos, você parece exatamente como um 
carro. Você se parece com um carro. Você se parece com um 
carro à distância.

O romance investigativo é o único tipo de romance 
realmente inventado no século 20. No romance in-
vestigativo, o herói está morto logo no início. De for-
ma que você não precisa aturar a natureza humana 
de maneira alguma, apenas o lento acúmulo de fatos, 
de informações. Você é imbuído da tarefa de recons-
truir o herói por si mesmo.

Em romances de ficção científica, o herói simples-
mente voa desde o princípio. Nada é explicado. 
Ele pode forjar o metal com suas próprias mãos. 
Ele pode andar em gravidade zero. E todos dizem: 
“Olha! Ele pode andar em gravidade zero!” De for-
ma que não precisa lidar com a natureza humana de 
nenhuma forma.

Eu queria você. E estava procurando por você. Mas não 

conseguia encontrar você. Eu queria você. E eu estava 

procurando por você o dia inteiro. Mas não conseguia 

encontrar você. Eu não conseguia encontrar você. 

Meu pai disse que, na primavera passada, havia mui-
tos gansos no seu campo de trigo. Os gansos cresce-
ram e o trigo continuou a crescer. Mas os gansos sem-
pre cresciam um pouco mais rápido do que o trigo. E 
tudo o que podia ver eram seus pescoços longos ace-
nando acima dos campos de trigo. E ele disse: “Olha! 
Eles parecem cobras lá naquele campo de trigo”.

Se não pode falar sobre isso, aponte para isso.

Noite passada, eu sonhei que estava deitada na cama 
dormindo. Noite passada, eu sonhei durante a noi-
te toda que estava simplesmente deitada na cama 
sonhando que estava dormindo. Noite passada, eu 
sonhei que estava dormindo.

Quando Bobby retornou de sua primeira viagem a Las Ve-
gas, ele disse que percebeu que estava fazendo pausas mais 
longas do que o habitual após colocar seu dinheiro dentro de 
parquímetros e máquinas de xerox.

Conheci um escritor durante um coquetel. Este escri-
tor usou “Eu” em todos os seus livros. Ele era famoso 
pela maneira como usava “Eu” em todos os livros que 
escreveu. Na festa, as pessoas aproximavam-se dele e 
diziam: “Caramba! Eu gosto muito do seu trabalho!”. 
E ele ficava dizendo: “Obrigado, mas eu realmente 
não sou muito representativo de mim mesmo”.
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Eu li a respeito de um coelho em um laboratório. Nos 

experimentos, seguravam a cabeça do coelho, seus 

olhos abertos apontados para uma janela aberta. Du-

rante vinte minutos olhando para a janela luminosa. 

Então eles pegaram uma faca e cortaram fora a cabeça 

do coelho, descascaram o tecido dos seus olhos, colo-

riram este e, embaixo do microscópio, como filme, o te-

cido desenvolveu-se. Havia duas janelas impressas nos 

olhos do coelho. E eles disseram: “Olha! Este coelho 

tem janelas nos olhos!”.

A razão pela qual você pensa que há incêndios du-
rante os motins é porque este é o único lugar na cena 
do motim onde há luz suficiente para a câmera de 
vídeo. Na verdade, talvez este fogo seja apenas algo 
acontecendo perto do motim, acidental ao motim. O 
lixo de alguém pegou fogo ou alguém está fazendo 
um churrasco perto do motim, mas não como parte 
do motim. Porém, é por isso que você supõe que há 
sempre incêndios durante motins quando às vezes 
não há incêndio nenhum nos motins, ou, de qual-
quer forma, nem sempre em todo motim.

Era dessa maneira para ele. Alguns dias ele estava 

voando. Voando com facilidade. Luz branca. Ótimas 

ideias. Não conseguia errar. E então, um dia, tudo isso 

o deixava. Por nenhum motivo, isso desaparecia e, su-

bitamente, nada funcionava. Ele queimou o pão. Amas-

sou o carro. Era desajeitado. Deprimido. E então isso 

mudaria novamente. Tudo seria fácil novamente. Tudo 

mudava rapidamente e, sem razão aparente, mudava. 

E ele foi ao médico e o médico lhe disse: “Desequilí-

brio químico...”. E entregou-lhe alguns remédios que o 

curaram. Curaram-no até que tudo estava balanceado, 

todo dia a mesma coisa. E ele estava muito aliviado por 

descobrir que “ele” não estava louco.

Quando sinais de TV são emitidos, não param. Continu-
am. Eles aceleram à medida que deixam o sistema solar. Até 
agora, os primeiros programas de TV a serem feitos têm via-
jado durante trinta anos. Eles estão muito além do sistema 
solar neste momento. Todos aqueles personagens de seriados 
de vaqueiro, variedades e quiz shows estão navegando para 
longe. Eles são os verdadeiros navegantes pelo espaço pro-
fundo. E eles navegam mais e mais longe, intactos, ainda 
falando. E ao escutá-los com nossos instrumentos, enquanto 
aprendemos a escutá-los mais e mais longe no espaço, nós 
podemos ouvi-los. Escutamos às mais longas distâncias e 
isso é o que ouvimos. Estão transmitindo as linhas como 
interferência de rádio. Escutamos e os ouvimos conversan-
do, viajando mais e mais longe, tornando-se mais e mais 
indistintos. E, à medida que nossos instrumentos se tornam 
mais sofisticados, nós podemos ouvi-los melhor. Acelerando 
para longe. O som do seu aceleramento. Como um telefone 
tocando continuamente. 
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de “estados unIdos parte I”, 1983

Uma seita religiosa americana tem analisado as condições 
do mundo durante o Dilúvio. De acordo com seus cálculos, 
os ventos, as marés e as correntes marinhas estavam no ge-
ral direcionados para o sudeste. Isto significaria então que, 
para a Arca de Nóe ter chegado ao Monte Ararat, teria que 
ter se iniciado a milhares de quilômetros ao oeste. Isso então 
localizaria a civilização pré-diluviana como sendo em al-
gum lugar no interior do estado de Nova Iorque, e o Jardim 
do Éden mais ou menos na cidade de Nova Iorque.

Agora, para ir de um lugar para outro, algo precisa se mo-
ver. Ninguém em Nova Iorque se lembra de ter se movido e 
não há evidências de história bíblica na área norte de Nova 
Iorque. Portanto, somos levados à única conclusão disponí-
vel nesta deformação do tempo, e esta é que a Arca simples-
mente ainda não saiu.

Vamos comparar esta situação a uma ocorrência familiar. 
Você está dirigindo sozinho à noite. Está escuro e chovendo. 
Você fez uma curva lá atrás, e não está certo agora se foi a 
curva correta, mas fez a curva de qualquer forma e simples-
mente continua indo nessa direção. Eventualmente, começa 
a ficar claro e você olha para fora e percebe que não tem 
absolutamente nenhuma ideia de onde está. Então você sai 
do carro no próximo posto e diz: Olá. Com licença. Pode me 
dizer onde estou?
- Você pode ler os sinais. Já esteve nesta estrada antes. 
Gostaria de voltar para casa? Gostaria de voltar para 
casa agora?

- Olá. Com licença. Pode me dizer onde estou? 
- Você pode ler esta linguagem de sinais. Em nosso país, é 
desta maneira que dizemos olá. Diga olá.
- Olá. Com licença. Pode me dizer onde estou?
Em nosso país, é desta maneira que dizemos olá. É um dia-
grama de um movimento entre dois pontos. É uma varredu-
ra sobre a face do relógio.
Em nosso país, é também desta maneira que dizemos tchau. 
Diga olá.
- Olá. Com licença. Pode me dizer onde estou?
- Em nosso país, é desta maneira que dizemos tchau. Diga olá.
Olá. Com licença. Pode me dizer onde estou?
Em nosso país, enviamos imagens de pessoas falando em 
nossa linguagem de sinais para o espaço. Estamos falando 
em nossa linguagem de sinais nessas imagens. Você acha 
que eles pensarão que o braço dele está permanentemente co-
lado nesta posição? Ou você acha que eles irão ler nossos 
sinais? Em nosso país, tchau parece igualzinho a olá. Diga 
olá. Diga olá. Diga olá. 

CIrCuItos feChados

Bem, eu sei quem você é, querido. Eu já vi você en-
trar nesse estado meditativo. Você é o encantador de 
cobras, querido. E você também é a cobra. 

Você é um circuito fechado, querido. Você tem todas 
as respostas nas palmas de suas mãos. Bem, eu vi um 
juiz cego e ele disse: Sei quem você é. E eu disse: Você 
é um circuito fechado, querido. Sabe, este mundo é 
dividido entre dois tipos de coisas: existe a sorte, e 
existe a lei. Há um bater na madeira que diz: Pode 
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ser. E há o longo braço da lei que diz: Está certo. E 
trata-se de um ato de equilíbrio complicado entre os 
dois porque os dois são igualmente verdadeiros. Por-
que o poder faz a lei e qualquer coisa pode aconte-
cer. O que será, será. Não estou certo?
Quem? Faça você. Quem? Faça você. (Quem você 
ama?) 
Bem, vi um casal de dançarinos de hula simplesmen-
te dançando a hula rua abaixo e eles disseram: Bem, 
fico imaginando em que direção a maré irá rolar noi-
te adentro. 
E eu disse: Ei, esperem aí, dançarinos de hula-hula. 
Vocês sabem que as marés vão rolar para fora – e 
depois irão rolar para dentro novamente. Porque é 
um circuito fechado, querido. Nós temos regras para 
esse tipo de coisa e você sabe que a lua é tão brilhan-
te hoje à noite. Quem? Faça você. Quem? Faça você.
E não acho que eu não tenha visto todos esses árabes 
cegos ao redor. Eu os tenho visto por aí. E os tenho 
visto encantarem aquele óleo direto do subsolo. Lon-
gos córregos negros daquela escura luz elétrica. E 
eles disseram: Um dia o sol se pôs e ele se pôs fundo, 
para dentro do solo. E três mil anos se passam – e 
nós o bombeamos de volta à superfície. Porque é um 
circuito fechado, querido. Podemos transformar o 
escuro em luz e vice-versa.
Bem, eu sei quem você é, querido. Observei você 
contando para dormir. Você é o pastor, querido.
E é também um, dois, três, mil cordeiros. Tenho ob-
servado você adormecer. 

Bem, estava acordada até tarde ontem à noite.
Devo ter caído sem querer no sono. Porque vi que 
você estava chorando, querido. Você estava choran-
do para dormir. Você é o encantador de cobras, que-
rido. E você também é uma longa cobra. Você é um 
circuito fechado, querido. Você tem as respostas nas 
palmas de suas mãos.

a lInGuaGem do futuro

Ano passado, estava num avião bimotor indo de Milwaukee 
à cidade de Nova Iorque. E, logo acima de LaGuardia, um 
dos motores pifou e começamos a cair direto – rolando no ar 
vez e outra. Depois, o outro motor morreu e ficamos comple-
tamente fora de controle. A cidade de Nova Iorque começou 
a ficar mais e mais perto.

Uma voz veio até o interfone e disse: 
“Nosso piloto acaba de nos informar que estamos prestes 
a tentar um pouso forçado. Por favor, apaguem todos os 
cigarros. Coloquem suas mesas de volta à posição fixa na 
vertical. Seu capitão diz: Por favor, não entre em pânico. 
Seu capitão diz: Coloque sua cabeça em suas mãos. Seu 
capitão diz: Coloque suas mãos nos joelhos. O capitão diz: 
Coloque suas mãos em sua cabeça. Coloque suas mãos 
nos seus joelhos! He he. Este é seu capitão. Você perdeu 
seu cachorro? Nós estamos descendo. Nós estamos todos 
descendo. Juntos.” 

Como acabou acontecendo, nós fomos pegos em um movi-
mento vertical do ar e cravamos numa ribanceira. Foi, em 
resumo, um milagre. Mas, depois disso, fiquei aterrorizada 
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de entrar em aviões. No instante em que começava a andar 
pelo corredor, meus olhos se fechavam e eu caía em sono 
profundo, num sono impenetrável. 

Você não quer ver isto. Você não quer estar aqui. Você perdeu 
o seu cachorro? Finalmente, eu estava sendo capaz de me 
manter consciente, mas eu tinha sempre que ir até a cabine 
da frente e perguntar à aeromoça se podia sentar ao lado de-
les: “Oi. Eh, importa-se se me juntar a vocês?”. Eles sempre 
ficavam levemente irritados (“Oh, está bem, que bebezona”) 
e eu observava seus uniformes estalarem enquanto batíamos 
um papo nervoso. 

Às vezes, nem isso funcionava, e eu teria que encontrar um 
dos passageiros para conversar. Você consegue identificar es-
sas pessoas de imediato. Elas estão em todos os voos. Alguém 
que está realmente na sua frequência. Eu estava num voo de 
Los Angeles quando localizei uma delas, sentada do outro 
lado do corredor. Uma menina, de cerca de quinze anos. E ela 
tinha um coelho de pelúcia ajustado à sua mesa o qual ficava 
arrumando e ajeitando e meio que acenando para ele: “Oi! 
Oi, tudo bom?!” E eu decidi: Quero me sentar do lado desta 
aqui. Então eu me sentei , começamos a conversar e, de repen-
te, percebi que ela estava falando em um língua completamen-
te diferente. Computerese. Um tipo de língua supertecnológi-
ca. Tudo eram circuitos, eletrônica, interruptores. Se ela não 
entendeu algo, isso simplesmente “não foi escaneado”. Nós 
conversamos, na maior parte, sobre seu namorado. Este cara 
nunca estava de mau humor. Ele estava num modo ruim. 
O tipo de cara modal. O romance era aparentemente meio 
instável e ela ficava dizendo: “Cara, oh cara, você sabe que é 

tão digital!” Ela queria dizer que o relacionamento estava no 
liga novamente, desliga novamente. Sempre duas coisas alter-
nando. A corrente passa pelos corpos e depois não passa. Era 
uma linguagem de sons, barulho, de interruptores, de sinais. 
Era a linguagem do coelho, do caribu, do pinguim, do castor. 
A linguagem do passado. Correntes correm pelos corpos. E de-
pois não mais. Liga novamente. Desliga novamente. Sempre 
duas coisas alternando. Uma coisa rapidamente substitui a 
outra. Era a linguagem do futuro. “Coloque seus joelhos até 
o seu queixo. Você não está só. Esta é a linguagem do futuro, 
liga novamente, desliga novamente. E isso é digital.”

Eu atendi o telefone e ouvi uma voz e a voz disse: Por favor, 
não desligue. Nós sabemos o que tem a dizer. Por favor, não 
desligue. Nós sabemos o que quer. Por favor, não desligue. 
Nós temos seu número. 
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de “estados unIdos parte 2”, 1983

Começando francês.
Ultimamente, tenho feito muitos concertos em fran-
cês. Infelizmente, 1 não fala francês. Eu o memori-
zo. Quero dizer, minha boca está se movendo, mas 1 
não entende o que estou dizendo. É como sentar-se à 
mesa do café da manhã, cedo, e não estar totalmen-
te desperto e estar simplesmente sentado comendo 
cereal, meio que olhando para o que está escrito na 
caixa. Não lendo realmente, apenas mais ou menos 
olhando as palavras. E, subitamente, por alguma ra-
zão, algo dá um estalo e você presta atenção, e per-
cebe então que o que estava lendo era o que estava 
comendo. Mas aí já é muito tarde. 

Após fazer esses concertos em francês, 1 normalmen-
te tinha a ilusão temporária de que 1 poderia real-
mente falar francês, mas, tão logo 1 caminhou pela 
rua e alguém me perguntou direções simples, 1 per-
cebeu que 1 não falava uma palavra sequer.

Como resultado dessa inadequação, 1 descobriu 
que as pessoas com quem 1 tinha maior afinidade 
eram os bebês. E uma das coisas que 1 percebeu 
sobre estes bebês foi que eles estavam aparente-
mente sendo usados como um tipo de teste de trá-
fego. Suas mães estariam empurrando-os nos seus 
carrinhos e chegariam até uma rua movimentada 
com muitos carros estacionados. Então ela simples-
mente meio que coloca o carrinho para fora na rua 

e estica sua cabeça para fora logo em seguida. E 
o mais surpreendente sobre isso é a expressão nos 
rostos desses bebês enquanto sentam lá no meio 
do tráfego, abandonados, batendo seus pequenos 
martelos de juiz que trazem. E eles não sabem nem 
falar inglês. Sabe o que quero dizer?

o super-homem

O super-homem. O Juiz. O Mãe e Pai. O Super-homem.
O Juiz. O Mãe e Pai.

Oi. Não estou em minha casa neste momento, mas, se quiser 
deixar um recado, comece a falar após o sinal. Alô? Esta 
é sua mãe. Você está aí? Tem alguém em casa? Você está 
voltando para casa? Alô? Bem, você não me conhece, mas 
eu conheço você. E tenho uma mensagem para lhe entregar. 
Lá vêm os aviões.
Então é melhor se aprontar. Pronta para ir. Pode vir como 
você é. Mas pague enquanto vai. Pague enquanto vai. E 
eu disse: Ok! Quem é você realmente? E a voz disse: Esta é 
a mãe, a mãe que retira. Esta é a mão, a mão que retira. Lá 
vêm os aviões. São aviões americanos, Made in America. 
Fumante ou não fumante? 
Nem a neve nem a chuva nem a escuridão da noite man-
terão esses guias de uma rápida conclusão de suas visitas 
programadas.
Pois, quando o amor se vai, há sempre justiça. E, quando a 
justiça se vai, há sempre a força. E, quando a força se vai, 
há sempre mãe. Oi, mãe!
Então me segura, mãe, em seus longos braços. Então me 
segura, mãe, em seus longos braços.
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Em seus braços automáticos, em seus braços.
Em seus braços petroquímicos, seus braços militares.
Em seus braços eletrônicos.

Durante a greve dos jornais, as redes pediram aos 
escritores para ler suas colunas na TV. Os colunistas 
não eram atores. Eles faziam todas as coisas erradas. 
Eles franziam os olhos diante das luzes, vestiam rou-
pas amassadas e usavam longas palavras. Os sinais 
para os surdos estavam ficando mais e mais obscuros, 
muitas frases de qualificação e pausas estranhas. En-
tão os produtores ficavam dizendo: OK! Palavras de 
zumbido apenas! Duas sílabas no máximo!

Eu tive este sonho e nele minha mãe estava sentada lá 

recortando algumas fotos de hamsters de revistas. Em 

algumas dessas imagens, os hamsters são animais de esti-

mação e, em outras delas, os hamsters estão simplesmente 

em algum lugar no fundo. E ela pegou um monte inteiro 

de lascas de cedro, você sabe o tipo – o tipo dos fundos 

das gaiolas de hamsters. E ela está colando tudo jun-

to como moldura para as imagens. Ela cola tudo junto, 

emoldura as imagens e as pendura em cima da lareira. Esse 

é mais ou menos o seu método. E, de repente, eu percebo 

que esta é simplesmente sua maneira de me dizer que eu 

devo me tornar uma produtora de filmes estruturalis-

tas. O que, sabe, eu já planejava fazer de qualquer forma. 

Eu sonhei que eu era a amante do Jimmy Carter e estava 
em algum lugar, imagina que na Casa Branca e há muitas 
outras mulheres lá também e elas seriam suas amantes tam-

bém. Mas eu jamais vi Jimmy Carter e nenhuma das outras 
mulheres também o tinha visto. E havia esta grande dis-
cussão acontecendo porque Jimmy havia decidido abrir as 
eleições para presidente para os mortos, ou seja, qualquer 
pessoa que tivesse existido teria oportunidade de se tornar 
presidente. Ele disse que achava que seria mais democrático 
dessa forma. Quanto mais opções você tivesse, mais demo-
crático seria.

Minha irmã e eu costumávamos jogar um jogo chamado 
Red Hot.
No Red Hot, o teto ficava de repente cerca de mil graus.
E não há gravidade. Gravidade não existe mais.
E você está tentando não flutuar até o teto, então tem que se 
segurar às coisas. Tem que se segurar às cobertas, almofadas, 
cadeiras, qualquer coisa para que não suba flutuando até 
aquele teto. Imagino que não seria o que alguém chamaria 
de um jogo muito competitivo. Entende o que digo?
Basicamente, nós simplesmente suávamos muito e ficáva-
mos muito felizes quando tudo acabava e o teto esfriava 
novamente.

William F. Buckley Jr. (Sr. Propriedade Privada) pla-
nejou dar uma breve palestra, um discurso político, 
em uma pequena cidade de Ilinóis. Seus homens de 
avanço descobriram que o centro da cidade havia de-
saparecido, e que toda a ação comercial estava fora 
da alameda. Quando Buckley chegou à alameda, 
ele montou o microfone perto de pequenas fontes 
d’água e começou a entregar panfletos e a autografar 
cópias do seu último livro. Justamente no momento 
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em que um pequeno grupo de consumidores se aglo-
merou, os donos das lojas correram para fora e disse-
ram: “Com licença. Isto aqui é propriedade privada, 
infelizmente terão que sair”.
Sabe, quando retornei da viagem de verão, eu per-
cebi que todas as velhas fábricas aqui fora da cidade 
tinham de repente sido transformadas em luxuosos 
condomínios, e que milhares de pessoas haviam se 
mudado para estes quase de uma noite para a outra. 
A maioria dos novos moradores me pareceu ser chur-
rasqueiros profissionais. Toda noite, eles estavam do 
lado de fora fazendo churrasco de algo. E a fuma-
ça subindo de suas churrasqueiras fez a vizinhança 
inteira parecer um imenso campo de batalha. E eu 
olhava da minha janela e dizia: Hum. Sabe que noite 
passada eu saí do metrô e disse a mim mesmo: Hum. 
Você quer ir para casa? E pensei: Você está em casa.

deIxe que x=x

Eu conheci esse cara e ele me pareceu que poderia ser um 
guardador de chapéus em uma pista de patinação, o que, de 
fato, ele era, e eu disse: “Oh! Certa de novo!”
Deixe que X=X. Sabe, poderia ser você. O céu está anil da cor 
do céu. Os satélites estarão fora hoje à noite. Deixe que X=X. 
Sabe, eu poderia escrever um livro. E este livro seria grosso o 
suficiente para aturdir um boi. Porque eu posso ver o futuro.
E é um lugar. Cerca de setenta quilômetros daqui onde é mais 
claro. Demore-se por aí. Tem esse tempo? Deixe que X=X.
Eu peguei um determinado cartão-postal e li. Dizia: Caro 
Amigo, Caro Companheiro, Ouça, eu quero apenas dizer 
Obrigado. Então, obrigado! Obrigado por todos os presen-

tes. Obrigado por me apresentar ao Chefe. Obrigado por 
colocar o embornal. Obrigado por sairmos todos. Obrigado 
por me mostrar seu canivete militar suíço. Oh, e obriga-
do por me permitir autografar seu gesso. Abraço e beijos, 
XXXOOOO. Oh, sim, PS: Eu… eu me sinto… me sinto 
como... se eu estivesse... em um prédio em chamas.
E tenho que ir. Porque eu... me sinto... me sinto como...se 
eu estivesse... em um prédio em chamas e preciso ir.
O céu está anil da cor do céu. Os satélites estão lá fora 
hoje à noite. Deixe que X=X. Sabe, eu poderia escrever um 
livro, porque eu posso ver o futuro e é um lugar a cerca de 
70 quilômetros daqui onde é mais escuro. Demore-se por lá. 
Tem esse tempo?
Seus olhos. É um dia de trabalho olhar dentro deles. Seus 
olhos. É um dia de trabalho simplesmente olhar dentro deles. 

Tenho um pesadelo recorrente e este é que todas 
as pessoas no mundo, exceto eu, têm os problemas 
dos bebês. Quero dizer que elas têm altura normal e 
tudo – um metro e tanto, dois metros... Mas elas têm 
essas cabeças gigantes, como bebês, entende? E enor-
mes olhos e pequenos braços e pernas e mal podem 
andar, sabe? E estou andando pela rua e, quando as 
vejo vindo, eu lhes dou algum espaço e dou um passo 
para o lado. Além disso, elas não leem ou escrevem, 
então não tenho muito o que fazer. Em termos de 
trabalho, é bem fácil...

hora dIfÍCIl de ouVIr

Boa noite. Bem-vindos ao Hora Difícil de Ouvir. O local na 
sua estação para aquele som implacável e impenetrável de 
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Música Difícil. Então, sente-se ereto nessa cadeira de costas 
retas. Aperte o botão de cima. E se prepare para um pouco 
de música difícil. Ooola.... Ooola.... Ooola... Ooola...

Hoje eu cheguei em casa e abri a porta com minhas pró-
prias mãos e disse: Ei! Quem rasgou todas as minhas amos-
tras de papel de parede? Quem comeu todas as uvas? Aque-
las que eu estava guardando? E este cara estava sentado 
lá e eu disse: Ei! Amigo! O que está acontecendo aqui? E 
ele estava com este sorriso e, quando sorria, ele tinha estes 
dentes grandes tipo hotéis de luxo da costa da Flórida. E, 
quando fechou a boca, parecia uma grande cicatriz. E disse 
a mim mesmo: Céus! Parece-me um tipo de relacionamento 
visita-anfitrião para mim. E eu disse: “Ei, amigo! O que 
está acontecendo aqui, afinal? Quem é você?” E ele disse: 
“Agora eu sou o Doutor do Espírito. E, sabe, a língua é um 
vírus vindo do espaço. E ouvindo seu nome é melhor do que 
vendo seu rosto”.

desmonte

Durante a Segunda Guerra Mundial, os russos esta-

vam testando seus paraquedas. Certas vezes, eles não 

abriam de jeito nenhum e muitos soldados morreram 

dessa forma. Durante a invasão da Finlândia, centenas 

de tropas caíram no meio do inverno. Como sempre, al-

guns dos paraquedas não abriram e as tropas caíram 

direto em neve profunda, criando buracos de quinze 

pés de profundidade. Os fazendeiros finlandeses pega-

vam então suas espingardas, saíam aos campos, encon-

travam os buracos e atiravam dentro deles. 

Durante a seca de 1979 no Meio Oeste, os fazendei-
ros americanos começaram a alugar sua proprieda-
de ao governo dos Estados Unidos como locais para 
armazenar silos de mísseis. Era dito a eles: alguns 
desses silos contêm mísseis Minutemen e outros não. 
Alguns são desenhados para parecer milho comum 
e silos de trigo. Os militares chamaram estes de si-
los de engodo, mas os fazendeiros os chamaram de 
espantalhos. O governo também sugeriu que alguns 
desses silos talvez estivessem conectados a uma linha 
de trem em um sistema de transporte de ida e volta 
no subsolo.
Este é o cesto do pão. Estas são as colheitas.
O tiro ouvido ao redor do mundo.
Os fazendeiros, os Minutemen.
Os fazendeiros, aqueles que estavam lá.
Cesto de pão. Cadinho.
Desmonte. Parada programada.

de “luGares VazIos”, 1989

falando JaponÊs

Dois anos atrás, eu fiz alguns concertos no Japão e de-
cidi cantar todas as canções em japonês. Então, eu as 
aprendi foneticamente e isso levou dois meses, mas 
fiquei realmente orgulhosa de mim mesma. Após o 
primeiro concerto, o promotor japonês veio atrás do 
palco e disse: “Com licença, perdoe-me, você fala in-
glês realmente bem. Mas, com licença, perdoe-me, 
em japonês você tem uma gagueira bem ruim”. Eu 
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não pude acreditar. Depois, eu descobri que o cara 
que tinha feito a fita cassete para eu copiar tinha uma 
ga-ga-gagueira e eu tinha copiado tudo perfeitamen-
te, cuidadosamente anotando que esta palavra espe-
cífica era “ts ts tsuru” e esta outra “ts TZ ts tsuru”. En-
fim, era impossível desaprender as can-can-canções 
porque esta ga-ga-gagueira tinha se tornado uma pa-
-pa-parte grande do ri-ri-ritmo da minha música.

de psas (1980) 

psa: pesquIsa mIlItar

Recentemente, uma grande quantidade de pesquisas milita-
res focou-se no estudo da natureza ao invés de máquinas ou 
sistemas. Quando o exército estava tentando construir um 
robô de seis pernas que pudesse caminhar na lua, tiveram 
muitas dificuldades com o design. Então decidiram: Ei! Va-
mos dar uma olhada nos insetos! Eles têm seis patas. Vamos 
estudar como eles fazem!

Eles gastaram uma enorme quantidade de tempo nesta pes-
quisa e o que descobriram é que insetos com seis patas mal 
conseguem andar. Eles estão constantemente dando topadas 
e tropeçando sobre suas próprias patas e quebrando-as. Mas, 
como todas as pesquisas militares que gastam bilhões a mais 
do que o previamente orçado, eles continuam nos lembran-
do: Sim, claro, gastamos alguns bilhões a mais, mas olhem 
as tecnologias que isso gerou! Papel alumínio! Alimentos em 
spray! Como queijo em spray. Você jamais descobriria essas 
coisas sem gastar um pouquinho a mais! 

psa: hIno naCIonal

Sabe, há rumores sobre trocar o hino nacional para 

“America the beautiful”. Acho que é uma boa oportu-

nidade para olharmos para o hino que temos. Preciso 

confessar que realmente gosto de “Star spangled ban-

ner”. Mas é mesmo difícil de cantar com todos aqueles 

arpejos – quero dizer, você está fora do estádio e a 

torcida está cantando e é realmente meio patético as-

sistir a todo mundo tentando manter a melodia certa. 

Mas a letra é maravilhosa. Simplesmente um bando de 

perguntas feitas durante um incêndio. Coisas como: Ei! 

Você está vendo alguma coisa ali? Não sei, tem muita 

fumaça. Olha, aquilo não é uma bandeira? Hummm… 

Não dá realmente para dizer – está ainda muito cedo. 

Ei! Sente o cheiro de algo queimando? Enfim, esta é a 

canção inteira! É um grande avanço em relação à maio-

ria dos hinos nacionais que têm um tempo 4x4. Somos os 

primeiros! E este é o melhor lugar! Também gosto do 

lado B do hino nacional: Yankee Doodle. Uma verdadei-

ra obra-prima surrealista.

Yankee Doodle chega à cidade cavalgando um pô-

nei. Enfiou uma pena no seu chapéu e falou que era 

macaroni.

Se você puder compreender a letra desta canção, você 

compreenderá tudo o que está acontecendo no mundo 

da arte hoje. 
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de “a VeloCIdade da esCurIdão”, 1990

CaChorro-quente de hotel

Inventei uma receita quando estava em uma turnê de 
imprensa na Alemanha. Normalmente, as entrevis-
tas aconteciam o dia todo e noite adentro e, quando 
finalmente terminavam, todos os restaurantes da ci-
dade já estavam fechados. Então, eis como cozinhar 
um relativamente bom jantar dentro do seu próprio 
quarto de hotel.
Os ingredientes incluem: dois bratwursts (Oscar 
Meyes também o fará). Os utensílios incluem: uma 
lâmpada, uma faca de bolso e um alicate de corte. Eis 
aqui como fazê-lo:
Desembrulhe os bratwursts e coloque-os na mesa de 
cabeceira. 
Remova a lâmpada de chão da tomada.
Usando a faca de bolso, corte o fio da lâmpada a apro-
ximadamente três pés de distância da tomada. Com o 
alicate de corte, descasque a fita isolante do fio, dei-
xando cerca de dez polegadas de fio exposto.
Costure o fio pelos bratwursts e desaperte o fio no final. 
Então, basta ligá-lo na tomada!
Cozinhe até que os bratwursts estejam crocantes do lado 
de fora (aproximadamente dois segundos). Certifique-
-se de que o tempo de cozimento não exceda três segun-
dos, já que a carne irá explodir em altas temperaturas. 
Depois, relaxe e aproveite! Este prato é excelente quan-
do acompanhado por um copo de água fria da torneira. 
Nos EUA, ou outros territórios onde é usada tomada 
110, adicione dois minutos ao tempo de cozimento. 

terapIas

Tenho um amigo que está planejando abrir um clube em 
Londres. Será um grande workshop de multimídia, em 
que artistas poderão usar muitas das novas ferramentas 
legais. O edifício costumava ser um hospital psiquiátrico e 
estávamos sentados conversando sobre como escolas de artes 
são como hospitais psiquiátricos – ambos têm esses longos 
corredores cheios de pessoas trancafiadas em seus cômodos 
trabalhando livremente com coisas específicas e peculiares, 
com enorme concentração. E estava contando ao meu amigo 
minha teoria de que os artistas não estavam usando as ferra-
mentas corretas e sugeri fazer alguns projetos no clube, algu-
mas terapias para pessoas que têm usado muita tecnologia.

Eles usariam coisas como a Terapia de Escala, que seria sobre 
como mudar a escala rápida e flexivelmente. Algo como, de certa 
forma, sermos todos apenas espectros de poeira flutuando sem 
sentido pelo cosmos e, de outra forma, como nós conseguimos de 
repente encher um quarto inteiro com uma ideia maluca.

Outra seria a Terapia da Velocidade, também chamada A 
Velocidade da Escuridão. A terapia da velocidade tocaria no 
São Tomás de Aquino, que descreve a maneira como o tempo 
parece parar entre mensagens vindas de anjos. O anjo entre-
ga uma mensagem e então mil anos se passam de nada em 
absoluto até que existe outra mensagem totalmente não rela-
cionada. E o tempo parece simplesmente pausar entre men-
sagens. Não há fluir, não há conexões. Portanto, a terapia 
da velocidade especularia sobre o que acontece durante essas 
pausas digitais. Esta é uma terapia razoavelmente longa. 



4
0

eu em tu

4
1

Outra seria a Terapia do Ego, que faria a pergunta: a arte é 
autoexpressão? Isso pode envolver a construção de protótipos 
tridimensionais. Estou pensando em um quarto que estava 
planejando construir em meu sótão em certo momento. Este 
seria o Quarto do Ego, um quarto muito alto recheado com 
pôsteres de meus próprios shows e fotografias estonteantes 
de mim mesma e prêmios e ótimas críticas, e no meio disso 
haveria um trampolim onde eu poderia ficar simplesmente 
pulando sem parar.

Também existe a Terapia da Identidade, que é baseada no 
princípio de que, se você não sabe quem você realmente é, 
isso liberta você. Eu tive esta ideia a partir de alguns amigos 
que trabalham em um escritório que disseram que estavam 
ficando realmente cansados de suas paradas para o cafe-
zinho. Toda vez que bebiam café, sentiam-se mais e mais 
elétricos, não era de forma alguma relaxante. Portanto, em 
vez disso, eles começaram a ter paradas para a peruca. Em 
torno de onze horas, toda manhã, eles entravam em um 
pequeno quarto e experimentavam perucas durante quinze 
minutos e após certo tempo já não tinham mais realmente 
certeza de quem eram, e isso eles consideram bastante rela-
xante. Então, essa é a Terapia da Peruca. 

E há a correlacionada Terapia da Ovelha, que envolve a 
clonagem de si mesmo em um tipo de processo de produção 
em massa até que existam tantos de você que o original passe 
a não ter absolutamente qualquer significado. E, por sinal, 
este nome Dolly é ideal. Você não consegue imaginar uma 
palavra mais apta para um clone do que Dolly.

E também não sei quantos de vocês já estiveram em 
Dollywood – o parque temático em Pigeon Forge, Tennes-
see. Mas é realmente um lugar incrível, com todas aquelas 
corridas e réplicas da igreja da família de Dolly, uma cópia 
do barraco original da família e uma bandeira no forma-
to de um sutiã gigante voando em um mastro sempre que 
Dolly está na cidade. Mas o surpreendente é que quase todos 
os empregados em Dollywood se parecem bastante. Mesmos 
olhos, mesmo cabelo, mesmo tipo de corpo. E é muito miste-
rioso, até você ver a placa em bronze na entrada do parque 
com todos os nomes dos empregados e perceber que ela con-
tratou todos os seus parentes para trabalhar lá, pessoas que, 
por gerações, assumiram uma abordagem mais regional em 
relação à evolução. Por isso, Terapia da Ovelha observaria 
a genética do ponto de vista da responsabilidade legal e mo-
ral pelas suas cópias.

Há também a Terapia do Tabu, que visa descobrir o que dá 
nojo nas pessoas começando com uma controvérsia recente que 
surgiu no espaço artístico alternativo de Nova Iorque. Acontece 
que as pessoas nessa cena, as quais têm patrocinado performan-
ces que vão desde escarificação ao vivo até impregnações de uri-
na e sangue, ficaram ofendidas por um gráfico de uma exibição 
recente mostrando pessoas idosas fazendo sexo. Então, se você 
consegue descobrir o que assusta as pessoas, talvez você também 
descubra do que elas gostam e o que valorizam. E, na terapia 
musical, há “Palavras que nunca devem aparecer em canções”, 
que envolve escrever listas dessas palavras – vapor, advogados, 
cálcio, imbricação, e assim por diante – e então escrever canções 
usando a maior quantidade dessas palavras possível. 
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a sala de Controle

Mas, voltando às salas de controle, o principal, ao 
menos na América, computadores têm muito a ver 
com o trabalho, e trabalho é uma espécie de re-
ligião na América. Nós realmente chamamos isso 
de ética de trabalho. Ligue a TV e há todos esses 
shows sobre pessoas trabalhando – médicos, advo-
gados, policiais, astronautas, equipes de pessoas 
no trabalho. Dessa forma, você volta para casa do 
trabalho, liga a TV e assiste a todas essas outras pes-
soas trabalhando.

Após esses shows, há as notícias. E os novos apresen-
tadores de telejornais estão sentados atrás de mesas 
trabalhando, e depois disso segue para o apresenta-
dor do show de entrevistas e ele continua no traba-
lho também, mesmo que agora seja meia-noite, ele 
ainda está sentado atrás de uma mesa, como um vi-
ciado em trabalho – o último cara a deixar o escritó-
rio – e ele está com um telefone. Ele parece sempre 
pressionado por tempo. Quero dizer, nós realmente 
gostamos muito de trabalho.

Agora a maioria dessas equipes de trabalho em TV – 
quaisquer que sejam seus trabalhos – têm um patrão – 
e ele/ela é (preencha este espaço) capitão do recinto, 
principal cirurgião, âncora, chefe grisalho cabeça da 
firma de advocacia. E este sujeito é normalmente bas-
tante empático, alguém que tem uma visão geral de 
tudo. Calmo, no controle. E estes são os personagens 
dos quais a trama realmente depende.

Estou pensando em duas histórias épicas americanas 
bastante conhecidas que têm a ver com trabalho e 
controle, e ambas são histórias sobre equipes traba-
lhando em navios. As histórias são Star Trek e Moby 
Dick e seus navios – o Enterprise e o Pequod. Quase 
150 anos separam estas histórias, e, apesar de terem 
muito em comum – longa viagem, um capitão pode-
roso, encontros perigosos e aventuras incríveis –, não 
poderiam ser mais diferentes.

Na série Star Trek, o navio é de tecnologia de ponta 
e os trabalhadores imaculados estão digitando sem 
cessar comandos em seus computadores e falando 
em seus headphones presumidamente afetando de al-
guma forma o curso do navio. Mas a pessoa que está 
realmente no comando está lá em cima na ponte. E 
a trama de todo episódio é a mesma. Todos estão tra-
balhando e de repente o navio sai do controle por 
alguma razão ou outra e o capitão começa a gritar da 
ponte: “Eu perdi o controle! Eu perdi o controle da 
nave!”. Perder o controle é a pior coisa que poderia 
acontecer. E toda a trama da história é sobre como 
o capitão retoma o controle do navio. Não é coinci-
dência que todo o drama ocorra na Sala de Controle.

Em Moby Dick, o navio também é de alta tecnologia 
nos padrões do século 19. É um tipo de fábrica flu-
tuante e lá estão a tripulação e o capitão trabalhado-
res. Só que neste navio o capitão é totalmente louco. 
Mas o que finalmente acontece é que Moby Dick é 
realmente horrenda. O capitão fica mais ou menos 
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enlouquecido, o navio é partido ao meio, a tripula-
ção se afoga e o capitão é arrastado até o fundo do 
oceano pela baleia que estava tentando caçar fanati-
camente. Fim.
E não há nem mesmo pequenas sátiras como em Rei 
Lear, quando, no final, o rei aprende que ele pode 
amar algumas pessoas um pouco. Em Moby Dick, tudo 
simplesmente chega ao fim.
É uma história incrivelmente macabra. Quer dizer, 
não se consegue imaginar alguém contando uma his-
tória dessas atualmente. Por exemplo: o Enterprise 
explode num grande acidente e todos os entulhos 
dos escombros são sugados para dentro de um bura-
co negro e, na última cena, há um único astronauta 
virando, girando, sozinho no espaço. Me chame Ish-
mael. Fim. Isso nunca aconteceria, mesmo que fosse 
o último episódio e a série estivesse fadada a sair do 
ar permanentemente. 
O que estou tentando dizer é que aqui estamos no 
final do século 20 e estamos projetando nossas pró-
prias salas de controle. E as histórias que nós nos con-
tamos são sobre como estarmos mais e mais perfeita-
mente no controle.

de “hIstórIas da bÍblIa 
dos nerVos”, 1995

VaGalumes

Durante a Guerra do Golfo, eu estava viajando pela 
Europa com muito equipamento e todos os aeropor-
tos estavam cheios de seguranças que de repente 
apontariam para uma mala e começariam a gritar: 
“De quem é esta bolsa?! Eu quero saber agora mes-
mo de quem é esta bolsa!”. E grandes grupos de 
passageiros começariam a escapar da bolsa, simples-
mente correndo em círculos como o míssil Scud em 
sua chegada. 
Estava carregando muitos eletrônicos, então eu tinha 
que continuar desempacotando tudo e plugando e 
mostrando como tudo funcionava, e imagino que pa-
recesse um pouco suspeito, é verdade. Grande parte 
desse troço levanta mostrando programas LED com 
nomes como esmagador de átomo, então levou um 
tempo para convencê-los de que não eram um tipo 
de sistema portátil de espionagem.

Tenho feito uma quantidade considerável desses no-
vos tipos de concertos de música improvisada para 
pequenos grupos de detetives e agentes da alfânde-
ga. Eu sempre tinha que montar tudo isso e eles ou-
viam durante um tempo e perguntavam: “Então, o 
que é isso?”. E eu saía com algo tipo (voz abaixada 
uma oitava eletronicamente) este filtro e dizia: “Ago-
ra isto é o que eu gosto de pensar como a voz da auto-
ridade, e levaria um tempo para contar a vocês como 



4
6

eu em tu

4
7

eu a usei em canções que eram sobre várias formas 
de controle”. E eles diziam: “Mas por que iria gostar 
de falar assim?”.
E eu olhava ao nosso redor para os batalhões de for-
ça e agentes à paisana e cães e o rádio na esquina 
sintonizando a cobertura superbowl da guerra e eu 
dizia: “Tentem adivinhar”. 

Finalmente, é claro, eu passei. Era afinal equipamen-
to de origem americana e os agentes da alfândega 
estavam todos falando sobre a efetividade, a beleza, 
a elegância, a estratégia americana de identificação 
de bombas, a abordagem metodicamente tecnológica 
que estava sendo divulgada na CNN como algo entre 
a grande ópera e o Super Bowl. Como as primeiras 
reportagens antes do apagão de quando a TV era ao 
vivo e a tudo era dada mais importância. E era tão eu-
fórico. Oh, é tão lindo – é como o 4 de julho! É como 
uma árvore de Natal! É como vaga-lumes em noite 
de verão. Aqui eu vou apenas enfiar este microfone 
para fora da janela e ver se não conseguimos ouvir um 
pouquinho melhor. Consegue ouvir? Olá, Califórnia. 
Pode nos ouvir? Entre. É tão lindo! É como o 4 de ju-
lho – é como uma árvore de Natal, é como vaga-lumes 
em noite de verão. Eu queria conseguir descrever me-
lhor, mas não estou conseguindo falar direito agora 
que estou usando esta maldita máscara de gás. Então 
vou apenas enfiar este microfone para fora da janela e 
ver se não conseguimos ouvir um pouquinho melhor. 
Olá, Califórnia. E só tenho uma pergunta: Algum dia 
você realmente me amou? Apenas quando dançamos. 

E foi tão lindo. Era como o 4 de julho. Era como vaga-
-lumes em noite de verão.
Leste: Oh, Pequena Cidade de Belém – capital de 
rock do mundo.
Oeste: aqueles que vieram antes de mim. Acima: o 
verdadeiro sentido da palavra levantar. 

CaValo branCo selVaGem

No outono passado, o Dalai Lama veio a Nova Iorque 
para realizar uma cerimônia de duas semanas chamada 
Kalachakra, que é uma oração para curar a Terra. Esta 
cerimônia aconteceu no Madison Square Garden, bem no 
centro de Manhattan. Havia uma enorme tenda eletrônica 
que anunciava vários eventos do Garden. E naquela sema-
na estava piscando: Luta peso-pesado! Barry Manilow! O 
Dalai Lama! O Dalai Lama sentado lá nesse imenso palco 
rodeado por mandalas que eram como imensos mapas dos 
caminhos da Terra para o centro do mundo. Nós podíamos 
fazer perguntas e algumas perguntas eram incrivelmente 
esotéricas – perguntas bem elaboradas sobre karma, tem-
po, o inferno vajra e o reino dos fantasmas famintos. Da 
forma como compreendo, fantasmas famintos é o nome de 
um sentimento – um sentimento que você tem quando sente 
que não existe nada dentro de você e você está procurando 
por algo e caminhando com seus braços estendidos como 
um zumbi.

O Dalai Lama é um palestrante incrível e um professor ma-
ravilhoso e, preenchendo essas lições, havia uma série de 
votos que ele nos pediu para assumir e, antes mesmo que 
percebesse, havia assumido um voto de ser bondosa pelo resto 
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da minha vida. E eu saí de lá e pensei: “Pelo resto da minha 
vida?? O que acabei de fazer? Isto é um desastre!”.
E estava realmente preocupada. Será que havia prometido 
demasiado? Não o suficiente? Estava realmente em pânico. 
E havia todos estes monges andando por lá. Todos tinham 
vindo do Tibete para a cerimônia e estavam caminhando 
pelo centro em seus novos sapatos marrons. Eu cheguei até 
um dos monges e disse: “Você pode vir comigo para beber 
um cappuccino e conversarmos agora mesmo?”. Nós fomos 
até a área italiana e, como ele nunca havia tomado café 
antes, ficava falando mais e mais rápido. E eu ficava di-
zendo: “Olha só, eu não sei se prometi coisa demais ou de 
menos. Poderia me ajudar, por favor?”. E ele estava sendo 
bem prático. Ele disse: Olha, não se limite – não seja muito 
rigorosa! Abra-a! A mente é um cavalo branco selvagem e, 
quando fizer um curral para ela, certifique-se de que este não 
esteja muito pequeno.

Corda bamba

Noite passada, sonhei que morria e que minha vida tinha 

sido reorganizada em uma espécie de parque temático e 

todos os meus amigos estavam caminhando para cima e 

para baixo pela praia e minha avó falecida estava ven-

dendo algodão-doce de seu pequeno barraco. E havia 

esta grande roda-gigante a cerca de um quilômetro pelo 

oceano, metade dentro e metade fora da água, e todos 

meus antigos namorados estavam nela com suas novas 

namoradas e os meninos estavam acenando e gritando e 

as meninas estavam dizendo “eeek”. Então eles desapare-

ceram abaixo da superfície da água e, quando emergiram, 

estavam rindo e retomando o fôlego.

Neste sonho, estou numa corda bamba balançando para 

frente e para trás para manter o equilíbrio. Abaixo estão 

todos os meus parentes e, se cair, eu os esmagarei.

Esta longa linha, esta linha de uma canção, este grito.

A única coisa que me segura ao mundo girando lá embai-

xo e a todas as pessoas e ao barulho e sons e gritos. Esta 

corda bamba feita de som. Esta longa e fina linha feita 

do meu próprio sangue. Que se lembre de mim é tudo o que 

peço e, se lembrar, que assuma a tarefa de me esquecer.

tornado

Ano passado, mais ou menos nesta época, houve 
um grande desfile da vitória em Nova Iorque após a 
Guerra do Golfo. E foi estranho, de repente tanques 
estavam dirigindo pela minha vizinhança e todas es-
sas pessoas vestidas como fãs de esporte estavam 
correndo por aí gritando histericamente sobre ser 
número 1.
Porém, os homens na parte de trás do desfile eram 
mais fantasmagóricos, os veteranos vietnamitas vesti-
dos pelo seu cansaço e ocasionalmente juntando isso 
com uma saudação de poder no estilo Huey Newton, 
e vagando como fantasmas que simplesmente não 
vão embora. 
Permaneci de pé por ali e observei que este desfi-
le estava indo no sentido errado... para trás. Então 
apenas uns dias atrás li uma estatística muito es-
tranha – duas vezes mais veteranos vietnamitas co-
meteram suicídio desde a guerra do que morreram 
durante a batalha. Este foi o desfile mais assustador 
que já presenciei. 
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de “Canções e hIstórIas 
de moby dICk”, 1998

por que Vamos ao mar

Aqui é a ilha de Manhattan circundada pelo cais e 
pela água. Durante uma tarde sonolenta de domin-
go, olhe e os verá, milhares e milhares de homens a 
postos como sentinelas em silêncio olhando para o 
mar. Olhando fixamente para o oceano. 

Pois meditação e água estão eternamente casadas.

No meu caso, quando vou ao mar, vou como um sim-
ples marinheiro.
Oito sinos. Consegue ouvi-los?

E então os portões do grande alagamento do mundo 
mágico se abriram. E passei por eles.

audIte

Audite o vos in terra habitantes
Hanc fabulam
Audite de oceano
Et quo modo petiverint
Id quod desiderant
Quoque modo eos tandem consumpserit

Loquimini, o machinae
De libertate

Loquimini, o machinae
Per aerem temporis nostri.
Oh, falem, máquinas.
De liberdade.
O mar brilhante nos circunda.
Fale, máquina.
Fale pelo ar do nosso tempo.

me Chame de CapItão

Me chame de Capitão. É melhor que o faça. E capitães? 

Neles, sempre está faltando algo. Um braço, uma per-

na, um olho. Deprimido? É claro que estou deprimido. 

Você viu a baleia branca? Não? Pequeninos trilhos na 

neve recente ou anotações perdidas flutuando sobre 

a água.

(megafone balbuciando) 

Mesmo assim nós adoramos a velha história do navio 

que afundou – mesas e cadeiras e rodas e velas todas 

sugadas lentamente para o fundo, observadas apenas 

pelos olhos arregalados de uma lula que passa.

E a tripulação? Uma máfia de duplicatas desnecessá-

rias. Deixe Karl Marx escrever suas histórias miserá-

veis. Nada exceto fantasmas em suas mortalhas. Mor-

tos estes há muitos longos anos. Afogados há muito 

tempo atrás dentro de um velho livro. 

Há um homem correndo no horizonte.

Luar sobre a água.

Viu a baleia branca?

Eu mesmo sou um estranho aqui. Eu sou aquele que se safou.
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mar Verde

Deixe-me lhe contar uma história sobre Kokovoko
A ilha de onde vim
As praias estão sujas com cocos apodrecidos
E o grande mar verde está batendo ao redor

As onças chamam, os pássaros do mar cantam
Escolas de peixes estão tagarelando
Macacos papeando, o sol queima abaixo
Estrondos de trovão ecoando ao redor

Joias na areia e água subindo
Visões vi e choros ouvi
Não consigo colocar tais coisas em palavras
É melhor mesmo colocar alguns feijões dentro de 
um buraco vazio 
E balançá-lo, balançá-lo.

Existem homens que têm visto o mundo
A Mais Escura África Sibéria ou a França
Mas quando se pergunta a eles: “Ei, como foi?”
Eles dizem: oh, foi... foi... legal

Existem muitos escritores que usam muitas grandes 
longas palavras
Liberdade e beleza – eles colocam tudo no papel
Ooooo as palavras são nada
Sem seu som levado pelo vento

Ooooo o mar verde
Ooooo o mar verde
Ooooo a roda oleosa na qual circula
O cantarolar da brisa que produz um som de desejo 
e de zumbido
O silêncio repentino de quando o sol quente se põe

Ooooo o mar verde
Ooooo o mar verde

Há muitas pessoas que falam apenas para ouvir o som
O som o som o som de suas próprias vozes
Mas pegue uma concha vazia e coloque-a perto do 
ouvido
Você pode ouvir o oceano ressoando lá dentro

Ooooo a roda oleosa na qual circula
O cantarolar da brisa que produz um som de desejo 
e de zumbido
O silêncio repentino de quando o sol quente se põe

Ooooo o mar verde
Ooooo o mar verde
Ooooo o mar verde
Ooooo o mar verde

ahab serrando sua perna

Me chame de Capitão. Pode ir adiante. Vamos ver… 
Onde estava? Eu estava embaixo no porão. Dê uma 
olhada em dois gráficos.
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E este negócio aqui? Não doeu nada.
Todos têm seu próprio segredo sombrio, é claro. E Adão 
gerou Abraão gerou Darwin gerou a física quântica.

Claro que poderia escapar em um caiaque, conseguir 
um lugarzinho nos Berkshires, desistir do navio, mas, 
ei, a invenção do navio foi a invenção do naufrágio, 
percebe o que digo.

E a grande baleia branca para mim? Já vi? Sim? Não? 
A cor do vento repulsivo, a cor de algo que fede no 
alto paraíso, a cor de minha perna faltando, a cor de 
um relógio que está quase sem tempo, a cor de nada.

Permita-me citar minha passagem favorita. E o Se-
nhor castigará o Leviatã, serpente tortuosa; matará 
no mar a serpente aquática. 

Isaías, vinte e sete, um. 

Johnny, o enforCador

Eles me chamam Johnny, o Enforcador
Porque eu enforco tantos homens
Eu os mantenho na linha
Eu lhes dou suas ordens
Então puxem, rapazes, puxem. Desçam à vontade.

Meta sua mão no fogo
Caminhe sobre o gelo polar

Ou o penduraremos do braço do jardim
Não pensaremos duas vezes 
Eu dou as ordens
Eu sou a vontade do Capitão.
Então puxem, rapazes, puxem

Eles o chamam Johnny, o Enforcador
Porque ele enforca tantos homens
Eu enforcaria minha querida velha mãe
Eu enforcaria meu melhor amigo

Então quando avistarem uma baleia, rapazes
Desçam para a matança
Eu dou as ordens
Eu sou a vontade do Capitão.

Ooo a beleza da noite no mar de verão
Escrito lá no alto nas estrelas que morrem
A maneira como o mundo deve ser.

Então nós cortaremos você abaixo
Nós colocaremos você dentro de uma caixa
Despejaremos você dentro do oceano
Sem um segundo pensamento
Nós o reduziremos a uma lágrima. Uma lágrima.

Então puxe a baleia para dentro
Levante os mortos enterrados
E se desobedecer
Você todos ouviram o que falei.



5
6 eu em tu

5
7

Ooo a beleza da noite no mar de verão
Escrito lá no alto nas estrelas que morrem
A maneira como o mundo deve ser.

Neste navio, o Capitão
O Capitão é Rei
Ele pode matá-lo se quiser
E você não pode fazer nada
Eu sou a ordem
Eu sou a vontade do Capitão
Então puxem, rapazes, puxem.

Meu nome será escrito nas noites estreladas
Eu viverei para sempre nas loucas alturas
Escrito lá no alto nas luzes polares
Lembre-se de mim.

Meu nome será escrito nas noites estreladas
Eu viverei para sempre nas loucas alturas
Escrito lá no alto nas luzes polares
Lembre-se de mim.

Meu nome será escrito nas noites estreladas
Eu viverei para sempre nas loucas alturas
Escrito lá no alto nas luzes polares
Lembre-se de mim.

homem na lua

Sente-se como um sultão sobre as luas de Saturno e 
considere o solitário homem abstrato, ele é um en-
canto, uma grandeza e uma dor. Aproxime-se mais, 

olhe para a humanidade como indivíduos ao mesmo 
tempo históricos e hereditários, e você irá perceber 
que eles são, em sua maior parte, uma máfia de du-
plicatas desnecessárias. 

A lua na água. Ela reluz como uma moeda da sorte. 
Um único círculo pálido. E a pele do oceano tão fina 
como a do homem.

E ainda assim certa significância se esconde em todas 
as coisas, do contrário todas as coisas têm pequeno 
valor e o mundo redondo em si mesmo nada mais é 
do que um código vazio e um enorme zero para ser 
vendido às carradas para preencher algum pântano 
na via láctea.

O que gera a frente do homem? Seus olhos. Está em 
seus olhos.

menIno ao mar

Pip, o menino da cabine. Escorregou e caiu.
Caiu dentro d’água
Caiu em outro mundo.
Menino ao mar. Menino ao mar.

Ele escorregou em câmera lenta
Um zumbido em seus ouvidos.
Sinos tinindo.
Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu.
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Raios de luz, tudo é listrado
Luz de debaixo d’água

As doces coisas do mundo
Os montes estrondosos, as bochechas de jovens meninas
Tornam-se apenas pensamentos

Pip, o menino da cabine, caiu até o fundo
Ele caiu sem som
E no chão do oceano ele andou.
Menino ao mar. Menino ao mar.

Pip viu Deus, o tecelão, trabalhando em seu tear.
Deus disse: ouça, Pip, mesmo que se afogue aqui na escu-
ridão
Mesmo que me chame, eu não poderei vê-lo.
Não posso ouvi-lo. Estou ocupado.
Toda a mecânica criação. Toda a mecânica criação. 

ÚltImo homem

Lá na cabeça do mastro muito acima do oceano ne-
gro e profundo
Chuva cintilante está se envolvendo em torno de mim
Cometas voam por planetas a girar em sua rotação
Eu giro, eu giro com eles

Eu voo pela noite silenciosa
Sou parte dela – uma minúscula parte – uma molécula
Uma gota no coração disso 

Em dias claros, as grandes nuvens brancas passam 
velejando
Elas parecem baleias gigantes e barcos à sua caça
Em noites escuras, grandes panoramas no céu
E lá embaixo de mim o oceano rolando

Mas então penso: e se eu escorregar?
Ou mover meu pé ou mão um pouco
Estaria me vendo caindo
Através de um buraco no mundo
Dentro do mar de verão

Alguns acreditam que há um plano maior
E acidentes são apenas outra parte disso
Mas sou apenas um homem simples
Estou caindo no coração disso.

E se um homem é o que conhece
Então seria – uma minúscula parte – uma molécula
Apenas uma gota do coração disso.
Há mergulhadores que vão lá embaixo.
Eles caminham pelo fundo do oceano apenas para 
dar uma olhada ao redor
Mas se eu cair desta altura o que eu seria?
Apenas mais uma gota no coração do mar verde

E as ondas rolam e as cristas e os redemoinhos
E se eu escorregar eu cairia, estaria caindo
Através de um buraco no mundo
Dentro do mar de verão
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E as ondas rolam e as cristas e os redemoinhos
E se eu escorregar eu cairia, estaria caindo
Através de um buraco no mundo

E as ondas rolam e as cristas e os redemoinhos
E se eu escorregar eu cairia, estaria caindo
Através de um buraco no mundo

uma baleIa branCa

Como encontrar você?
Talvez pelo seu canto
Um estranho rastro de notas dentro d’água
Uma baleia branca em todos esses oceanos
Uma baleia branca

Escorregando pelas redes do silêncio
Embaixo de geleiras polares a milhas de profundidade
Você deixa seus ecos na água
Uma baleia branca em todos esses oceanos
Uma baleia branca

Durante a Guerra Civil, houve uma grande falta de pa-

pel porque todos os farrapos disponíveis estavam sendo 

usados como ataduras. Generais de ambos os lados do 

conflito estavam escrevendo seus relatórios em peque-

nos pedaços de envelopes velhos e rasgando páginas de 

suas Bíblias para usar como papel de escritório. A ideia 

de usar árvores para fazer papel simplesmente não tinha 

ocorrido para ninguém ainda. 

Naquela época, um produtor de papel em Gardiner Maine 

teve a ideia de comprar múmias egípcias e enviá-las a este 

moinho. Ele envolveu as múmias com um papel de embru-

lho grosseiro usado por açougueiros e donos de merce-

arias para embrulhar suas costeletas e suas verduras.

As múmias eram uma promoção de apenas três centavos 

a libra, mas havia um efeito colateral. Embebida nesse 

material, havia goma aromática deixada pelo embalsa-

mamento – olibanum, labdanum, issoponacx e ambergris. 

Além disso, nos embrulhos havia resquícios de cólera 

da antiguidade e uma epidemia desastrosa se alastrou 

pelo moinho. Em torno da mesma época, os próprios 

egípcios começaram a usar panos de múmia – os panos 

de seus antepassados mumificados – como combustível 

para os trens a vapor que tinham começado a funcionar 

indo e vindo pelo Nilo. Afinal, quem não queima seus 

antepassados? Quem não queima seus antepassados?

Quanto às baleias azuis, os maiores mamíferos e tam-

bém os mais antigos do mundo, elas têm grande lon-

gevidade. Elas nadam pelos mares em enormes cara-

vanas. Mas o macho alfa, quando passa a sua função, 
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separa-se do grupo e nada sozinho em longos círculos 

irregulares, falando consigo mesmo, como o último 

homem em um mundo inundado. 

pedaços & partes

Dizem que, em 1842, numa plantação no Alaba-
ma, os escravos desenterraram um enorme esque-
leto, os ossos de uma gigante baleia, um leviatã, do 
tempo de quando o mundo era coberto por água 
dos Andes até os Himalaias e até o Alabama estava 
profundamente imerso.

Os escravos observaram os imensos ossos e disseram:
Estes devem ser os ossos de um anjo caído.
Estes devem ser os ossos de um anjo caído.

E fora do oceano, fora da água
Procuramos um sinal dele
Ele parece um monte gigante de neve, uma fonte
Então ele desaparece. É uma mancha no horizonte.

Nós o vemos apenas em partes
Um detalhe de uma cauda, seu coração pulsante
Ele está em pedaços, em partes.

É mais fácil para um camelo
entrar pelo buraco de uma agulha
É mais fácil navegar pelo fundo dentro de uma xí-
cara de chá
Do que ver uma baleia quando esta sobe à superfície

Por vezes parece uma doninha branca
Por vezes parece um campo azul profundo
Quando mergulha abaixo onde se esconde
Cinco braças inteiras onde ele habita.

Nós a vemos apenas em partes
Uma fonte, barbatanas, uma mancha no horizonte
Dentes gigantes, uma boca aberta
Cuidado cuidado cuidado. Cuidado.

É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma 
agulha
Do que encontrar uma baleia
que se esconde no fundo do oceano.

Atinja um elefante com um dardo e este apenas se 
vira e puxa o dardo com sua tromba
Mas atinja uma baleia no coração
E o oceano se torna vermelho. Ele se torna vermelho.

Nós a vemos apenas em partes.
Seu olho minúsculo, seu coração pulsante
Está em pedaços em partes.

Ser atingido na cabeça
E há talvez algumas coisas que não consiga lembrar
Mas ser atingido no seu coração.
Você está em pedaços. Em partes.
Pedaços e partes.
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lua dupla

É verdade que às vezes você tem um instinto em rela-
ção ao seu inimigo. Você sabe exatamente quem ele é 
– e às vezes você olha toda sua vida e nunca o encon-
tra. A loucura humana é um negócio traiçoeiro. No 
momento em que você acredita que ele sumiu para 
sempre, ele aparece sorrateiramente atrás de você 
vestindo outro disfarce.

Eu sou a escuridão pulando fora da luz. Eu sou um 
homem correndo atrás do tempo.

E os deuses? Estrangeiros oniscientes sempre falan-
do em outras línguas. Balbuciando, entregando fora 
de ordem, escondendo-se no canto. Todo o tempo 
esquecidos do sofrimento do homem. E o próprio 
homem? Apesar de idiota e não sabendo o que faz, 
ele é cheio de doçura e amor.

E então um dia, enquanto estava em pé na coberta, o 
falcão dos mares veio voando do nada e puxou este 
chapéu para fora da cabeça do capitão.

E eu observei enquanto o falcão saiu voando até 
se tornar uma pequena mancha no horizonte. Uma 
mancha segurando uma mancha ainda menor. E as-
sim que desapareceu, derrubou-a de uma grande al-
tura dentro do mar.

a perseGuIção

Primeiro Piloto
Aquela noite, durante a vigia, o velho homem deu 
um passo à frente e verificou sua bússola, farejou o 
ar. Ele ordenou que o navio mudasse de direção e 
de repente, bem à nossa frente, longa e lustrosa e 
flutuante na superfície lisa como óleo, estava a ba-
leia. Assim que o capitão lançou seu barco, a grande 
cauda da baleia destruiu o lado e a tripulação foi der-
ramada dentro d’água, arremessada junto dentro de 
um redemoinho fervente e borbulhante.

CapItão

A baleia abriu uma brecha novamente, seu corpo enor-

me se contorceu com as linhas dos arpões. “Abram espa-

ço!”, gritou o capitão. “O navio do meu espírito começa 

a partir desta viagem.” E, enquanto gritava, a grande 

baleia se virou. Uma linha foi jogada, mas rodopiou 

de volta rapidamente e o puxou pelo pescoço como um 

tiro, e ele desapareceu dentro da água negra. 

prImeIro pIloto

Por um minuto, silêncio. Nada. Os barcos estavam agora a 
certa distância do navio. E então eles olharam ao redor. “O 
navio! Oh Deus, onde está o navio?” E quando se viraram, 
suas bocas abertas, eles viram a baleia destruir o casco. Cor-
das e velas e madeira se misturaram. E os grandes mastros 
do Pequod começaram a afundar.
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de “felICIdade”, 2001

a estrada

Eu moro na West Side Highway na cidade de Nova 
Iorque e é incrível como muitas coisas têm mudado 
por lá no último ano. Deixou de ser uma área de-
sastrosa e tornou-se um tipo de parque de diversões 
com horário. De repente, há uma escola de trapézio 
do lado de fora de minha janela e um parque novís-
simo em folha, e estão exibindo filmes lá nos estalei-
ros. A única coisa difícil de ver é a equipe do FBI a 
postos do outro lado da rua em uma grande torre de 
monitoramento da área 24 horas por dia.

Durante vários meses, eu havia me acostumado ao som 
das escoltas de caminhões passando por aqui toda noi-
te, um ronco baixo e incessante enquanto carregavam 
os escombros do Trade Center. Eles passam por aqui 
toda noite com suas luzes ligadas, grandes bases planas 
carregando pedaços de metal e concreto, parte de um 
pilar, um caminhão de bombeiros contorcido.
Durante meses, os primeiros minutos de cada dia 
eram as piores depressões de minha vida, e toda noi-
te eu tinha os mesmos pesadelos de estar caindo, de 
pássaros incendiados. E toda manhã era como cami-
nhar sobre um universo paralelo onde é completa-
mente possível construções e pessoas se tornarem 
poeira diante de nossos olhos.
E agora, no local, turistas estão em pé ao redor da 
praça vazia em grande plataformas de madeira tiran-
do fotos do céu azul com suas câmeras digitais. E, 

quando olhamos de novo, vemos a impermanência 
do mundo que parece sonho. 

Fico pensando sobre o boato na net sobre o suposto 
incêndio na Califórnia. Foi um incêndio que queimou 
durante dias e, depois que foi finalmente apagado, os 
guardas-florestais entraram lá para verificar o estrago, 
caminharam pela floresta destruída e encontraram 
um homem deitado no chão. Ele estava vestindo uma 
roupa de mergulho e pés-de-pato, e uma máscara es-
tava pendurada no seu pescoço. Eles ficaram de pé ali 
olhando fixamente até que pensaram: “Oh meu Deus, 
o fogo foi extinto por um helicóptero que havia reti-
rado água do oceano em uma grande tipoia, e junto 
com a água eles recolheram o mergulhador”. Então 
lá está ele nadando na alga marinha e de repente ele 
está no alto e então caiu do céu para dentro do fogo. 

As únicas palavras que fazem algum sentido para mim 
agora são as palavras do Dalai Lama, que disse: “Seus 
piores inimigos são os seus melhores amigos porque 
eles lhe ensinam coisas”. É verdade, mas me faz re-
almente contemplar quem é realmente o inimigo e 
estou pensando sobre Paul Revere, que vem galopan-
do no seu cavalo por todas essas pequenas cidades 
gritando: “Os ingleses estão vindo! Os ingleses estão 
vindo!”. E os cidadãos da Nova Inglaterra estão senta-
dos ao redor em suas pequenas cabanas enfumaçadas 
e pensando: “Espera um pouco. Eu sou inglesa, você 
é inglês, de certa forma somos todos ingleses aqui. En-
tão quem realmente está vindo? E quando?”.
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Existem os quinze minutos de Andy Warhol, seu limite 
de tempo para a fama, para estar no meio do piscar 
das luzes. Mas porque eram quinze minutos? E não dez 
ou três ou um minuto nova-iorquino? Lembrei: quinze 
era um número famoso. Estava em todos os jornais na-
quela época. Quinze minutos era o tempo que levava 
para um ICBM chegar até Nova Iorque de Moscou. 
Pegue os meus dias, espalhe-os e eles serão como as 
folhas. Um milhão de pensamentos assume formas 
na poeira e mensagens de outro tempo e lugar. Vozes 
e gritos. Saltos de fé. Cidades reluzentes. Estou ten-
tando me lembrar. 

a fazenda amIsh

Ano passado, eu passei um tempo trabalhando numa 
fazenda no oeste da Pensilvânia. Eu havia encontra-
do algumas pessoas de origem Amish num mercado 
local de fazendeiros e estava vendendo verduras e 
pão, e todos pareciam tão incrivelmente relaxados e 
felizes, simplesmente em pé ali, braços de lado, de 
certa forma em paz e sorridentes, como se se eu qui-
sesse comprar o pão deles tudo bem, se não quises-
se tudo bem também, e eu pensei: “nossa, imagino 
como seria viver assim”.
Para muitos deles, o tempo parou no início do sé-
culo 16 e eles não têm usado algo inventado nos 
últimos 450 anos. Eles ainda usam apenas rodas e 
vento. Então eu estava à vontade junto com eles, e 
perguntei se poderia ir junto e ajudá-los, podando 
ervas daninhas ou fazendo a limpeza. E eles disse-
ram: “Isso seria ótimo!”.

Quando cheguei à fazenda, começou a chover e cho-
veu sem parar durante dias. A família com quem es-
tava era um casal, seu filho e um recém-nascido que 
nunca parava de chorar.
Então nos sentamos todos ao redor da mesa da cozi-
nha ouvindo a chuva e o choro e esperando o tempo 
mudar. De vez em quando, a chuva cessaria e correrí-
amos para o lado de fora e puxaríamos uma erva da-
ninha ou outra e então era de volta à mesa da cozinha.
Na verdade eu gosto de sentar ao redor de mesas de 
cozinha, mas eu nunca tinha feito isso durante dias 
a fio e estava achando difícil me lembrar por que eu 
queria ir para lá, afinal.

Quanto mais tempo ficava lá, mais óbvio se tornava 
que talvez tivesse vindo em má hora porque basica-
mente sempre havia algum argumento. Já vi ressenti-
mentos e vi o queimar lento da raiva, mas nunca tinha 
visto algo assim antes, essa fúria em câmera lenta.

A mulher olhava para cima de repente e dizia: “Da-
vid, você sabe que eu já pedi para você nunca falar 
comigo dessa forma”. Mas já que ninguém havia dito 
nada por horas, pareceu-me uma coisa estranha de 
dizer, então eu olhava para o seu marido, mas não 
havia reação, era como se estivesse sintonizado em 
outra estação, e seria mais ou menos uma hora até 
que ele a respondesse com um comentário igualmen-
te amargurado.
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Então, certa tarde, o filho deles de três anos, chamado Aqui-
lon, que em espanhol significa vento do norte, começou a ter 
uma crise de birra que durou horas, e sua mãe o está segu-
rando e ele a chutando no rosto e gritando, e ela dizendo: 
“Aquilon, você sabe que concordou que, se parasse de chutar 
mamãe na cabeça, revisaríamos nosso acordo sobre suspender 
seus privilégios na próxima semana”. E assim foi, e foi assim, 
e eu estava pensando: “O que ela pensa que isto é, as Nações 
Unidas? Quero dizer, este menino está tentando matá-la”.
E pensei que isso simplesmente nunca iria acabar. E então 
uma névoa densa avançou e estávamos de volta à mesa 
olhando uns para os outros. 

Um dia, a avó veio fazer uma visita e se juntou a nós 
ao redor da mesa. E ela fica dizendo a Aquilon: “Dê 
um beijo na vovó. Você pode dar um beijo nela? Va-
mos lá, só um beijo”. E aí ele se vê com as atenções fo-
cadas nele. Eu posso ver aquele olhar nos olhos dele 
e é o olhar cansado de alguém que acaba de perceber 
que está prestes a ser enganado.
Mas ela continua dizendo: “Então quando irá beijar 
a vovó? Quando irá beijá-la?”. Ela repete isso muitas 
vezes como uma curva. Finalmente, ele balbucia: “Eu 
a beijarei quando estiver na sala de estar”. O que ima-
gino que seja bastante seguro para ele, já que estive-
mos na cozinha por vários dias.

Duas horas depois, estamos todos na sala de estar. O 
humor se agravou mais ainda. E ela diz: “Bem, Aqui-
lon, você está agora na sala de estar...”, aguardando 
sua parte no acordo. O acordo que fez lentamente 

retorna à sua memória, você consegue percebê-lo 
lembrando. Ele se arrasta em câmera lenta e coloca 
sua boca perto da bochecha dela.
E estou esperando isso acontecer – um pequeno me-
nino que acabou de aprender a beijar sem afeto, de 
beijar como uma forma de pagamento, como parte 
de um acordo.

IGreJas

Passei grande parte de minha infância ouvindo sobre o fim 
dos tempos, o apocalipse da forma como era descrito em Re-
velações, ardente e finalizador. Minha avó era uma mis-
sionária batista do sul e ela acreditava que era sua missão 
informar a maior parte possível das pessoas sobre o final dos 
tempos e suas recompensas e punições.

No outro lado de minha família, estavam os suecos que 
não davam a mínima para o futuro. Nossa igreja era 
chamada Swedish Evangelical Mission Covenant Church 
e era basicamente uma igreja-café. Ouvíamos o sermão e 
depois íamos à sala de bate-papo e ficávamos ligados to-
mando café. Os sermões em si mesmos eram na verdade 
conselhos de muito bom-senso sobre ser gentil com seus vi-
zinhos, ser responsável e as recompensas que receberia por 
agir dessa maneira. Assim como muitas histórias que Jesus 
contou sobre homens sábios e homens pobres e o que fazer 
em determinadas situações e como ver o mundo, coisas re-
almente práticas.

Depois, quando comecei a ir à Itália, eu olhava muitas das 
pinturas e esculturas de Jesus e elas me pareciam muito pou-
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co familiares. Nessas pinturas, ele nunca era mostrado fa-
lando ou fazendo gestos ou ensinando. Ele era quase sempre 
retratado como um pequeno bebê segurado por sua mãe, ou 
então estava morto em seus braços. De qualquer forma, ele 
não estava falando nada.

Nessa época, estava fazendo muitos trabalhos na Itália e 
com frequência era contratada para igrejas, que eram usa-
das como teatros quando não havia serviços acontecendo. 
Eu montava todo meu equipamento – teclados, amplificado-
res e caixas de som – nesses grandes altares dourados. E era 
realmente estranho fazer esses shows sabendo que, logo atrás 
de mim, o tempo inteiro havia um gesso bem iluminado da 
crucificação. Uma noite, eu soltei uma piada meio sem gra-
ça. E a piada foi: Por que foi bom Jesus ter morrido no Novo 
Testamento ao invés de no Velho Testamento? E a resposta 
foi que, no Velho Testamento, a morte era por apedrejamento 
e, no Novo Testamento, a morte era pela crucificação.
Então, no lugar de as pessoas fazerem isto (faz o sinal da 
cruz), elas estariam fazendo isto (faz mímica de estar se es-
quivando de pedras voadoras). O que teria mudado muitas 
das coisas sobre arquitetura, por exemplo. Em vez do plano 
de chão em formato de cruz, as construções seriam meio que 
cobertas por todo canto... como algo muito mais abstrato.

deItada na Cama

Quando tinha 26 anos, decidi ficar na cama até conse-

guir pensar em um bom motivo para me levantar. Fiquei 

na cama durante meses e ficaria prostrada lá e olha-

ria o céu e meio que viajaria. Naquele tempo, eu conse-

guia custear isso porque eu ensinava na escola notur-

na. Os estudantes eram em sua maioria contadores e 

secretárias que eram meio devagar, indo para a escola 

duas noites por semana durante cerca de dez anos. En-

tão eu realmente não tinha que chegar ao trabalho 

até por volta das seis da noite e, na maioria das vezes, 

as pessoas da aula já estavam atrasadas de qualquer 

forma ou muito cansadas para se concentrar.

Eu estava ensinando arquitetura egípcia e escultura 

assíria, mas não estava dando conta das publicações so-

bre o Egito, então um slide apareceria durante a aula 

e eu olharia para ele e seria um branco total. Eu não 

conseguia me recordar de nada sobre isso. Então eu sim-

plesmente inventaria coisas sobre este ou aquele faraó 

e os estudantes anotariam e eu os testaria sobre isso.

Eu assumi que tanta parte da história é especulação 

que talvez fosse importante projetar teorias sobre 

certas coisas inexplicáveis. Por exemplo, em algumas 

das pirâmides havia esses buracos na parte externa no 

formato de abertura de caixa de correio e eles esta-

vam conectados por um longo eixo que corria por um 

ângulo esquisito para o centro da pirâmide até a câ-

mara da múmia. Ninguém sabia por que os eixos estavam 

lá, então o que disse aos estudantes foi que as abertu-

ras e eixos estavam orientados em relação ao sol para 

que, um dia por ano, vamos dizer que no aniversário da 

múmia para apoiar o argumento, o sol entraria pelo 

eixo e para dentro da câmara e iluminaria os olhos 

da múmia e a acordaria. Agora, eventualmente eu me 

sentiria um pouco culpada, já que supostamente isso 
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era um curso de história e não ficção gratuita, então 

deixei esse trabalho. Não antes que fosse despedida, 

mas estava muito perto.

Green rIVer

Primavera passada, eu soube de uma expedição 
organizada por um grupo budista em Nova Iorque 
e a ideia era passear de canoa pelo Green River, 
em Utah, durante duas semanas em silêncio total, e 
depois, toda noite, estudaríamos o trabalho de Do-
gen, um mestre Zen japonês do século 13 que acre-
ditava, entre outras coisas, que as montanhas são 
conscientes. Isso me pareceu ótimo, então decidi ir.

Antes de partirmos, li alguns livros sobre Dogen, um 
deles chamado “Enlightment Unfolds” (“A ilumina-
ção se desdobra”).
Nesse livro, ele conta várias histórias que têm cen-
tenas de anos e uma é sobre um encontro com um 
professor que veio da Índia para visitar o imperador 
da China – o Imperador Wu. 
Os dois se encontram e o imperador diz: “Você sabe que 
fiz tantas coisas, construí templos, copiei sutras e apoiei 
os monges, e eu gostaria de saber o valor disso tudo”. 
E o professor disse: “Não há valor”.
O imperador perguntou: “E por que isso?”.
O professor disse: “Estas coisas não são reais, apenas 
sombras”.
“Então o que é valor?”, disse o imperador.
O professor disse: “O valor é vazio e não está em coisas”.
O imperador disse: “O que veio ensinar?”.

O professor disse: “O vazio. O vazio vasto”.
O imperador disse: “Quem é aquele que está diante 
de mim?”.
O professor disse: “Eu não sei”.

Eu admiro muito as pessoas que não têm ideia do 
que são ou até mesmo de que nem sejam mesmo pes-
soas, então continuei minha leitura e no restante do 
livro havia koans e poemas e muitas listas de coisas 
com as quais ficar atenta durante uma peregrinação. 
E uma das listas era algo assim: 
Não preste atenção a grandes barulhos ou gritaria.
Não observe rebanhos de porcos. 
Não olhe fixamente para peixes grandes, o oceano, 
imagens ruins, corcundas ou marionetes. 
Não finja que tem algo dentro do seu punho cerrado 
se não tiver. 
Parte do livro fez sentido, mas a maior parte simples-
mente não parecia ter aplicação para Utah de forma 
alguma, mas eu tentei memorizar parte do livro para 
que tivesse algo sobre o que pensar nas próximas 
duas longas semanas de silêncio.

Havia dez de nós e, quando chegamos ao Green Ri-
ver, outro grupo se juntou ao nosso, e assumimos 
que eram também estudantes de Dogen. Acontece 
que eles eram mais como um grupo de integração 
com a natureza e eles tinham muitos rituais e cânti-
cos e jeitos de fazer as coisas que tinham sido meio 
misturados a partir da cultura indígena e de vários 
programas de autoajuda. E nós rapidamente desco-
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brimos que a partir dali nossa expedição teria pouco 
a ver com o silêncio.

Eles começariam toda manhã dando as boas vindas ao 
sol nascente com uma estridente canção sem tom nem 
palavras. Todo final de tarde havia um ritual chamado 
A Colher de Pau, que era sentar-se ao redor do fogo do 
acampamento e passar uma colher no círculo e falar 
dentro dela como se fosse um microfone. Contando 
histórias sobre sua vida. E era provavelmente o ritual 
que mais detestávamos. Um dos motivos para termos 
ido nessa expedição foi para escapar de nossas histó-
rias – nossa própria e as de outras pessoas. Mas, nesse 
ponto, já tínhamos percebido que tínhamos que fazer 
as coisas da maneira deles, já que eles eram os que es-
tavam com os mapas e a comida e as canoas.

Nosso grupo estava sempre cometendo erros, como 
pisar num tipo raro de musgo, cagar muito perto do 
acampamento ou derramar água de lavar prato perto 
do rio. Toda vez que fazíamos algo assim, eles pulavam 
e gritavam: “Não queremos ser nazistas da natureza, 
mas você está poluindo o rio! Está poluindo a nature-
za. Está poluindo-a”. A chefe de cozinha do acampa-
mento tirava sua blusa e se jogava no chão e começava 
a bater nele e a gritar coisas sobre a mãe-terra.

Nunca realmente conversamos sobre por que não nos 
impomos. Talvez fosse algo relacionado com o modo 
budista de ir junto com o fluir das coisas. Eu realmen-
te não sei, mas todo dia a coisa piorava. Eles falavam 

constantemente e os ouvi sussurrando uns com os ou-
tros às vezes sobre serem sobreviventes. Eles não me 
pareciam de jeito algum serem o tipo que entrariam 
no “Survivors” (“Sobreviventes”) ou qualquer outro 
reality show, então fiquei sem entender. Mas aconteceu 
de esse grupo ser também um grupo de apoio ao inces-
to, então eles contavam suas histórias repetidamente 
sobre o que tinha acontecido. Uma noite, durante a 
colher de pau, dois contaram que estavam morrendo, 
que tinham apenas alguns meses de vida. Mas nesse 
ponto eu já não tinha mais nenhum sentimento por 
qualquer um deles. Simplesmente havia regras em ex-
cesso, histórias tristes em excesso e eu estava cheia de 
ressentimento. Eles eram mártires e tinham mania de 
controle, eram pessoas tristes e perdedores, e eu via 
tudo isso em mim mesma e odiava mais ainda.

Não sentia mais que podia olhar as montanhas, ou 
tentar ver se estavam conscientes. Não parecia mais 
ser algo importante.

A expedição continuou. Raramente chovia, mas nu-
vens gigantes voavam sobre nós e às vezes a chuva 
jorrava delas. Mas o tempo estava tão seco que a chu-
va evaporava antes de tocar o chão.

Um dia, eu escalei sobre as costas íngremes até o 
topo e lá em cima estava outro mundo de planaltos 
escarpados se estendendo até o olho conseguir en-
xergar – formações enormes de rocha vermelha que 
pareciam coelhos gigantes e velhos celeiros desgasta-
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dos do tamanho de catedrais. Não pareciam que es-
tavam pensando de maneira alguma. Quando os es-
calava, a rocha espatifava-se em minhas mãos como 
uma montagem de palco barata. 
Então percebi que tudo ali parecia que fora sur-
preendido bem no meio de uma ação. Como ima-
gens congeladas de um filme de desastre. Pedras 
balançando à beira de penhascos. Pedregulhos 
pareciam que estavam na metade do caminho de 
rolar para o final de um precipício. Pegos a tem-
po. Como eu.

mCdonald’s

No verão passado, consegui um emprego no McDonald’s, 
e decidi por isso, imagino que por cinismo. Eu queria ver 
como a produção em massa realmente funciona. Quero di-
zer, como se faz para elaborar algo que tem apelo em muitas 
pessoas, seja isso CDs ou sanduíches. Quanto açúcar se põe 
para que todo mundo goste?

Foi muito fácil me disponibilizar para trabalhar no 
McDonald’s. O formulário de trabalho era metade de uma 
página e eu era meio vaga sobre o que estava fazendo du-
rante a maior parte de minha vida, mas fui imediatamente 
contratada de qualquer forma e, no dia seguinte, recebi meu 
uniforme e comecei nos turnos do café da manhã e almoço 
no McDonald’s em Chinatown, a apenas alguns quartei-
rões do meu estúdio.

O treinamento é basicamente bem direto – apenas vista o 
uniforme e faça tudo o que seu treinador fizer. A maioria dos 

empregados de nossa filial eram afro-americanos ou chine-
ses. Minhas treinadoras, Peng e Anna, eram muito rápidas 
e tranquilas. Estavam trabalhando como em uma ópera chi-
nesa, dizendo as ordens e realizando toda uma complicada 
coreografia atrás do balcão.

Tudo no McDonald’s tem que ser em excesso. As batatas 
fritas tinham que estar derramando das caixinhas. As cocas 
tinham que estar até a borda. Sabe, criando essa atmosfera 
de abundância! Agora, é muito difícil colocar a quantidade 
certa de espuma em uma coca e levá-la até o balcão sem der-
ramá-la em todo canto, mas quando eu fazia isso com perfei-
ção tanto Peng quanto Ana imediatamente paravam o que 
estavam fazendo e batiam palmas e diziam “Boooooom”. E 
eu ficava muito orgulhosa.

No segundo dia, Peng disse: “Deixe-me adivinhar, você é 
alemã, estou certa?”. Eu comecei a lhe contar a versão lon-
ga, que é “bem... sou uma combinação de coisas. Sueca e 
escocesa... um pouco irlandesa...” e assim por diante, mas 
seus olhos já tinham perdido foco. Então eu disse: “Na ver-
dade, sim. Eu sou alemã. Basicamente eu sou alemã”. E a 
partir daí me chamavam de “a alemã”. “Chame a alemã 
aqui! Dê aquele à alemã. Dê a vassoura à alemã”.

Eu fazia quase tudo nos dois turnos: fritas, sanduíches, cai-
xa registradora, varrer, encher as bolsas de McLanche Feliz 
com brinquedos e, tenho que dizer, pensar sobre mim mesma 
como uma alemã foi de grande auxílio.
Às vezes, pessoas que eu conhecia entravam e faziam seu 
pedido e eu estava a menos de um metro de distância e 
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olhando direto para elas e dizia: “Bom dia. Bem-vindo ao 
McDonald’s. Deseja fritas com sua torta?”. E pensei que 
talvez eu devesse piscar para que elas não estragassem o 
meu disfarce, mas seu olhar sempre passava direto por mim. 
Talvez fosse porque não deveria estar ali, então não estava, 
mas não levava isso pessoalmente porque a este ponto tudo 
se tratava de trabalho de equipe e de vender o maior número 
de sanduíches possível, e eu também estava ficando muito 
boa em convencer os clientes a adicionarem mais e mais coi-
sas aos seus pedidos.

Mas o melhor mesmo sobre o McDonald’s era que o que 
quer que as pessoas quisessem nós tínhamos. Cocas mé-
dias? Tínhamos. Cheeseburgers triplos? Tínhamos cheese-
burgers triplos. Foi a primeira vez em minha vida que fui 
capaz de dar às pessoas exata e precisamente o que elas 
haviam pedido.

e então, porque era prImaVera

E então, porque era primavera e porque eu a tinha 
evitado por tanto tempo, saí descendo para dentro 
de um buraco e depois cruzando a vasta planície. 
Um céu cheio de outono. E tudo balançando e longas 
sombras azuis.
Eu carrego uma fotografia de uma cidade.

Um carro sai de um filme com as luzes piscando e 
passa direto.
Olá. Com licença. Você pode me dizer onde estou?
E eu estava no meio de uma longa conversa com uma 
amiga que dizia:

“Quem lhe ensinou o que a beleza é?”. E eu não sa-
bia o que dizer.
E o que é a beleza, afinal? Algo enorme ou além 
da razão?
Ou profunda e complicada?

A pergunta ficou se esquivando de mim, tornando-se 
mais e mais abstrata. Como off-off-off-off-Broadway. 
Ou sexo que é tão proibido que tem qualificação x-
-x-x-x-x-x. O que Tom Waits chama de “pessoas que 
estão tão nuas que na verdade não têm nem pele”.

Ou talvez a resposta seja que a própria vida seja sim-
plesmente uma arte ruim. Ela não tem uma trama 
real e seus temas são fortuitos e misturados. E há 
uma história acontecendo e então ela é deixada e os 
personagens reaparecem e morrem por nenhum mo-
tivo e em nenhuma ordem dramática em particular.

E você tem tantas vozes em si mesmo dizendo o que 
pensar e o que fazer e para onde ir. É como se exis-
tissem escritores demais e todos eles estivessem tra-
balhando a noite toda dirigindo por aí como ônibus 
vazios que circulam pela cidade à noite sem passagei-
ros. Como se estivessem ligados no automático.

E assim, na parte inferior do montão, há o seu sub-
consciente. E ele está sempre tentando se comunicar. 
Mas o problema é que ele não pode usar palavras. 
Ele não conhece palavras. Então ele lhe mostra coi-
sas. Está vendo este azul? O que lembra? 
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E você pode passar anos tentando desvendar esse 
tipo de coisa.

E existem os buracos na linguagem. Eis aqui um. Eu 
me esconderei aqui durante alguns minutos antes 
que possamos continuar. “Espere”. Eu digo: “Espere 
por mim. Até o verão ao menos. Apenas me espere 
aqui”. Mas você não o fez. Você não esperou. 

o relatórIo

Tudo começou com um péssimo dia. Estava sentada 
no meu estúdio sentindo pena de mim mesma e o 
telefone tocou e uma voz disse: “Aqui é... fulano de 
tal... Sou da NASA e gostaríamos que fosse a primeira 
artista em residência aqui”. E eu disse: “Você não é da 
NASA...”. E desliguei o telefone. 
Quinze minutos depois, a mesma pessoa ligou e dis-
se: “Vamos lá... quero dizer...”. Eu tinha certeza que 
era um fã que havia descoberto qual era meu sonho 
secreto e tinha decidido me torturar.
Finalmente, eu liguei para alguém da NASA e ele dis-
se que sim, eu realmente havia sido escolhida como a 
primeira artista em residência para a NASA e que ele 
queria saber se estava interessada.

O que uma artista em residência faz na verdade? O 
que isso significa para um programa espacial? E eles 
disseram que eles realmente não sabiam o que isso 
significava e perguntaram o que eu achava. E eu pen-
sei: Quem são essas pessoas? 

De qualquer forma, aceitei o trabalho e, durante dois 
anos, trabalhei para o governo como uma agente no 
programa espacial. Eu fui a vários centros da NASA 
– Hubble e Ames, o Jet Propulsion Lab em Pasadena 
e o Mission Control em Houston. E vi vários tipos 
de projetos e pesquisa sobre nanotecnologia, robó-
tica, vários modelos de tempo, telescópios espaciais, 
superstrings. E projetos visionários gigantes, quase 
como projetos de artes, como a construção de uma 
escadaria até o espaço.

Meu posto oficial foi como a primeira artista em re-
sidência da NASA. Eu pensei: Sabe, quase nunca se 
consegue ser a primeira em alguma coisa. E eu levei 
isso realmente a sério, como descobrir várias manei-
ras de nós artistas e cientistas fazerem coisas juntos.

Recentemente recebi uma carta me pedindo para 
submeter meu último relatório para reunir as minhas 
experiências na agência. Isso foi muito desafiador. 
Afinal, que tipo de relatório poderia ser? Deveria 
iniciar por ciência ou beleza? Ou deveria ser sobre 
as similaridades da ciência com a arte? Ou talvez as 
diferenças? A ciência da arte ou a arte da ciência?
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Estava na metade de um primeiro esboço do meu re-
latório quando recebi outro telefonema da agência e 
eles me informaram que não sou apenas a primeira 
artista em residência na NASA. Eu também sou a últi-
ma. Então eu revisei meu relatório bastante substan-
cialmente e aqui está.

Começando

Começar é sempre a parte mais difícil. É como gaguejar. 

Você só tem medo no início. É onde o medo está. Então 

você só ga-ga-gagueja no início de uma palavra. Quan-

do está co-co-começando. Ninguém jamais gagueja no 

final. Não existe gagueira-ra-ra…ra. Porque já é tarde 

para ter medo. Aí restam apenas os arrependimentos.

o aCIdente

O trabalho em si? O trabalho começou com um aci-
dente.
2 de fevereiro de 2003. A nave Columbia explodiu e 
os destroços caíram sonoramente a centenas de mi-
lhas por hora em jardins, mergulhando em piscinas, 
destruindo estradas. Um motor de foguete de sete-
centas libras caiu em um pântano no meio de uma 
floresta, e a trilha das suas partes se estendia da Cali-
fórnia até a Flórida. Ladrões andaram a cavalo pelos 
destroços posando de cientistas da NASA, levando 
placas de circuitos e ladrilhos e pedaços de metal 
contorcido. E pensei: está acontecendo de novo, nos-
sa tecnologia está apenas explodindo e caindo de vol-
ta em cima da gente. 

Então eles começaram a juntar os pedaços em um 
grande galpão, arrumando os fragmentos pequeninos 
dentro do formato da nave. Havia muitos espaços en-
tre os pedaços. Em grande parte, era um mapa de coi-
sas faltando. E pensei: “Quando você olha para algo 
tão grande e tão quebrado, por onde você começa?”.

hubble

Um dos primeiros lugares aonde fui foi Baltimore, 
porque o telescópio Hubble está lá. Uma das mais 
lindas imagens que já vi estava na primeira página do 
The New York Times e era uma foto dessas torres enor-
mes de nuvens com grandes faíscas de luz saindo. E 
o que parecia o céu era rosa e azul bebê pálido. E 
embaixo estava escrito “Estrelas nascendo no espa-
ço”. Não podia acreditar. Era algo saído direto de um 
desenho animado da Disney.

Então eu passei algum tempo dentro do centro de 
operações do Hubble e tive a oportunidade de con-
versar com muitas pessoas que estavam interpretan-
do os dados vindos do telescópio e depois construin-
do imagens desses números. E eu disse: “Agora, estas 
são as verdadeiras cores por aqui? Quero dizer, ele 
realmente fica assim rosa e azul?”. E me disseram: 
“Bem, toda imagem é um tipo de interpretação de 
alguma maneira, claro...”.
E eu disse: “Mas você poderia ter usado uma variação 
totalmente diferente de cores? Interpretado aquele 
azul bebê como cinza ou talvez aquele rosa como 
roxo amarronzado? Quero dizer, como vocês chega-
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ram a essas cores?”. E eles disseram: “Bem... achamos 
que as pessoas gostariam delas”.

E eu disse: “Vocês pensaram que as pessoas gostariam 
delas? E eu sou a que chamam de artista em residên-
cia aqui? Vocês não sabem que isso poderia realmen-
te enganar as pessoas? Quero dizer, elas talvez fiquem 
com a ideia errada sobre o que está acontecendo por 
aqui. Quero dizer, isso parece tão perfeito! Parece 
uma pintura de Tiepolo! Parece exatamente uma 
pintura do… do… paraíso”.

Mas de certa forma também estamos sempre ajeitan-
do fotografias. Como aquele Natal miserável quando 
todo mundo estava em pé ao redor daquela árvore 
todos pálidos e zangados e exauridos. Faça apenas 
alguns poucos ajustes no Photoshop e, de repente, 
parece que todos tiveram um feriado maravilhoso.

estrelas

E há também as estrelas, as fogueiras do universo. E elas 
são de tantas cores diferentes – vermelhas, amarelas, verdes, 
branco brilhante. E há os anões marrons, os gigantes azuis 
e quentes, e os vermelhos frios e escuros. Tão escuros que mal 
se consegue vê-los. E as antigas aglomerações de estrelas de 
dez bilhões de anos arrumadas tão apertadamente que pare-
cem infinita luz desfocada.

Mas o que não percebi foi que as estrelas não estão lá de manei-
ra fortuita. Há uma ordem secreta no céu e as cores das estrelas 
lhe dizem suas idades, suas origens, como elas começaram. E 

eu nunca tinha percebido isso antes. Eu nunca tinha percebi-
do que estava vivendo dentro de um imenso relógio.

o pÚblICo

Para fazer arte, dizemos hoje, ajuda ter um público. 
Mas que tipo, eu disse, queimando meus dedos na 
torrada quente. Bem, tudo começa na sala de estar 
e você faz um show de bonecos para seus pais e os 
amigos deles e depois você está tocando em bares e 
clubes e depois em alguns teatros e talvez depois em 
uma grande casa de ópera e talvez depois esteja de 
volta a clubes e bares e então está de volta em sua 
própria sala de estar fazendo performances para – 
sabe – os filhos dos seus vizinhos.

Recentemente, estava na Turquia assistindo à TV e 
estava passando um show de música e uma orques-
tra estava tocando, mas não cortaram as partes. Eles 
mantiveram as câmeras rolando enquanto a orques-
tra estava fazendo a afinação para a próxima parte e, 
porque esta não era sempre a captura mais interes-
sante, as câmeras viravam-se e começavam a filmar 
o público. O incrível era que quase todos no público 
tinham UZIs e AK-47s. E estavam de pé ao redor com 
essas armas gigantes. É por isso que fizeram isso nes-
sa cidade turca em particular. Obviamente, para os 
artistas, isso é o pior pesadelo: um público armado 
e uma trégua na ação quando tudo pode acontecer. 

Mantenha o movimento, nós dizemos na América, 
onde é realmente mais sobre o público e o que ele 
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quer e quando ele quer. E o que ele quer são, na 
maioria das vezes, mais shows, mais da coisa real da 
vida. Vida verdadeira. A vida como ela deveria ser, 
poderia ser. Algum momento. Algum lugar. Mas te-
mos um toque tão frio. Consertando as coisas mes-
mo que estivessem funcionando antes de começar-
mos a consertá-las. 
E no início da guerra contra o Iraque todo mundo 
estava tão confuso.
Ficavam dizendo: “Mas... mas... por que é que todos 
nos odeiam?”.
Nós realmente pensamos isso sobre nós mesmos – 
que somos pessoas que se importam com o mundo, 
que correm dentro de edifícios para salvar pessoas.
E nós explicamos isso para nós mesmos repetida-
mente – porque nos odeiam.
“Eles nos odeiam porque nós somos ricos e demo-
cráticos e livres. É por isso que nos odeiam”. É como 
no colégio, quando uma linda garota diz: “As pesso-
as me odeiam porque sou linda”. “Não. As pessoas 
odeiam você porque você é uma cretina”. 

E, de qualquer forma, o que a beleza tem a ver 
com isso?
Como na América, a Bela, uma nação onde toda rua 
leva até um telefone.
E ao longo do caminho há o Chuckie Cheese e um 
milhão de diferentes lanches.
E você nunca ficará com fome.
E só porque está tão cheio de armas barulhentas e 
alertas laranjas e vermelhos não significa que saiba-

mos por um segundo como eles realmente funcio-
nam. E o que eles fazem.
Ei! Olha lá! É nossa bandeira tamanho gigante. E me 
diga como saberá que a guerra acabou? Porque esta 
guerra nunca acabará. Ela simplesmente continuará 
se movendo de um lugar a outro.

lolabelle

Moro no centro de Manhattan perto da West Side Highway 
bem perto de um grande túnel para dentro da cidade. E nos 
últimos três anos minha esquina tem sido um local de blitz 
policial e há sirenes constantes, bloqueios. 
Durante alertas laranjas, filas de carros de polícia passam gri-
tando pela estrada enquanto treinam manobras, e do outro lado 
da rua, escondida no final do píer, há uma agência do FBI. En-
tão ultimamente eu tenho tentado sair da cidade o maior tempo 
possível, e por isso tenho feito estas caminhadas de dez dias.

Primavera passada, decidi ir às montanhas. A ideia era fazer 
uma viagem com minha cachorrinha Lolabelle, passar algum 
tempo com ela e fazer algum tipo de experimento para saber 
se conseguiria aprender a falar com ela. Eu já tinha ouvido 
falar que os rat terriers podiam entender cerca de quinhentas 
palavras, então eu queria ver que palavras eram essas.

Terriers são cachorros trabalhadores. Estão muito ligados à 
questão da segurança e procriam para proteger limites. Então 
eles fazem constantes fiscalizações do perímetro à procura de 
quaisquer buracos suspeitos ou rachaduras nas paredes, pe-
quenas irregularidades. Lolabelle realiza suas rondas pelo meu 
estúdio todo dia. Ela também faz um pouco de pastoreio, então 
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quando novas pessoas entram num quarto ela bate levemente 
nos joelhos delas com seu focinho para fazer uma contagem rá-
pida e então ela mantém seu olhar na porta, mantendo registro 
do movimento para dentro e fora da porta. Mas, se alguém sai 
do quarto, ela não consegue subtrair. (Digamos, dez menos um 
seria... um...). Então ela precisa contar tudo de novo do início. 
Então este é um trabalho que consome muito tempo.

Eu levei Lolabelle à Califórnia até as montanhas do norte para 
uma pequena e isolada cabana perto de um mosteiro Zen. Eles 
traziam comida do mosteiro um dia ou outro, mas nunca real-
mente víamos alguém. Os pães, verduras e suprimentos simples-
mente apareciam de vez em quando perto do portão, e então era 
uma situação ideal para um experimento como este. 

Era fevereiro e as montanhas estavam cobertas com mi-
núsculas flores selvagens. E todo dia era tão lindo que 
simplesmente nos levantávamos e saímos, e era mara-
vilhosamente sereno. Um céu tão alto e imenso. Ar ra-
refeito, azul pálido, e falcões circulando. Toda manhã 
apenas saímos por aí e começávamos a caminhar e o que 
acontecia era, mais ou menos, que a beleza atrapalhava 
o experimento. Era tão lindo lá no alto que eu esqueci 
sobre todo o experimento na verdade. Ele simplesmente 
fugiu do meu pensamento. 

Na maioria dos dias, nós caminhávamos até o oceano lá 
embaixo, algo que levava várias horas e quase nunca avis-
távamos alguém na trilha. Lolabelle saía trotando à minha 
frente no caminho – à espreita, fazendo um pequeno traba-
lho adiantado, um pouco de vigilância.

Por diversão, às vezes, ela voltava e se escondia atrás de 
uma pedra e eu me virava e voltava correndo pelo caminho 
chamando o nome dela. E ela pulava de trás de uma pedra, 
rindo sem parar.
E isso ficava acontecendo, meio que brincando à toa aqui e ali 
e olhando plantas e se deitando e comendo pedaços de cenoura.
     
Ocasionalmente, do canto do meu olho, eu via alguns 
imensos urubus circulando de forma preguiçosa pelo céu. 
Eu não pensei muito sobre isso. Então, certa manhã, de re-
pente eles estavam voando direto em minha frente e eu con-
seguia sentir o cheiro deles antes de conseguir vê-los, esta 
massa de ar bem suspeita e selvagem. Como alguém com 
um terrível, bem terrível, mau hálito. E eu me virei e eles 
estavam vindo abaixo pelo ar, descendo de forma vertical 
como helicópteros com suas garras bem abertas. E pairando 
bem acima de Lolabelle.

E parecia impossível que conseguissem pairar assim. En-
tão eu percebi que eles estavam pairando porque estavam 
no meio de uma mudança em seus planos. Esta minúscu-
la coisinha branca que parecia um minúsculo coelhinho 
branco quando vista de dois mil pés estava se tornando 
simplesmente difícil demais de agarrar pelo pescoço. E eles 
estavam pairando ali por um momento, pesando, calcu-
lando, decidindo.

Então eu vi o rosto de Lolabelle. Ela estava com uma dessas 
inteiramente novas expressões. Primeiro foi a percepção de 
que ela era a caça e que estes pássaros tinham vindo matá-la. 
E segundo foi um pensamento completamente distinto. Foi a 
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percepção de que “Eles podem vir do ar! Quero dizer, nunca 
tinha pensado nisso. Mais 180 graus pelo qual sou respon-
sável. Não é apenas o que está aqui embaixo, os caminhos e 
as raízes e o oceano e as árvores e os cheiros e a sujeira. Mas 
tudo isso também”.

E o restante do tempo em que estivemos nas montanhas ao 
longo dessas trilhas ela ficava olhando acima do seu ombro 
e trotando com sua cabeça no ar. 
Ela tinha um porte todo novo, realmente esquisito, seu focinho 
não ao chão seguindo os rastros, mas apontando para cima. 
Cheirando, experimentando, varrendo o fino céu. Como se 
existisse algo de errado com o ar.

E eu pensei sobre onde tinha visto essa expressão antes? 
E me dei conta de que era a mesma expressão que os meus 
vizinhos tinham nos dias logo após o 11 de setembro em 
Nova Iorque, quando eles primeiro perceberam que podiam 
vir do ar, e que seria dessa forma a partir de agora. Seria 
sempre assim. Tínhamos passado por uma porta. E nunca 
mais retornaríamos.

de “CIdade natal”, 2007

a CotoVIa

Há uma história numa peça antiga sobre pássaros 
chamada “Os Pássaros”.
É uma história curta de antes do início do mundo.
De um tempo quando não havia terra – sem terras.
Apenas ar e pássaros por todo lugar.

Pássaros fazendo desenhos no ar...
Mas o negócio é que não havia lugar onde pousar.
Porque não havia terra!
Então eles ficavam apenas dando voltas e mais voltas.
Porque isso foi antes de o mundo começar.

E as estações estavam correndo e a luz estava ex-
pandindo.
E os sons eram ensurdecedores. Cantos de pássaros 
estavam em todo lugar.
Bilhões e bilhões de pássaros.

Um desses pássaros era uma cotovia e um dia seu pai 
morreu.
Este era realmente um grande problema, porque o 
que deveriam fazer com o corpo? E era uma grande 
pergunta – era uma nova pergunta.
Não havia lugar onde botar o corpo porque não 
havia terra.
Isso continuou durante cinco ou seis dias.
E eles estavam todos pensando o que fazer com o corpo.
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Finalmente a cotovia encontrou uma solução: ela de-
cidiu enterrar o seu pai.
Na parte de trás de sua própria cabeça.
E este foi o início da memória.
Porque antes disso ninguém conseguia se lembrar 
de nada.
Estavam constantemente voando em círculos.
Constantemente voando em enormes círculos.

por que as pessoas nos odeIam?

Deixe-me queimar sua cidade abaixo. Deixe-me tocar 

fogo em uma criança.

Deixe-me revirar alguns carros. Porque sou um cara 

mau. Sou um cara mau.

Deixe-me explodir suas igrejas.

Deixe-me explodir, explodir todas as suas mesquitas.

Todos os seus prédios do governo.

Porque sou um cara mau. Sou um cara mau.

Vou trazê-lo abaixo. Vou comprá-lo para sair.

Vou ser dono de seu próprio país. Vou tirá-lo à força.

Porque sou um cara mau. Sou um cara mau.

Vou quebrar suas pernas. Para que não consiga andar.

Colocarei um capuz na sua cabeça, farei você falar.

Porque sou um cara mau. Sou um cara mau.

Eu acredito na liberdade. E acredito na bandeira.

E acredito na democracia.

E em todas as liberdades que tivemos.

Mas acho que apenas agora elas precisam sumir.

Não há lugar para a liberdade. Quando a guerra veio 

para ficar.

Quando a guerra veio para ficar.

mambo e blInG

Você sabe que, com as eleições acontecendo, há mui-
tas histórias sobre o futuro soltas por aí. Todos os 
candidatos têm seus próprios cenários sobre o que 
vai acontecer. Mas falar sobre o futuro é uma forma 
de arte. É muito difícil. 

Pegue o problema clássico, calculando a probabilida-
de de algo que pode acontecer com você. Por exem-
plo, você tem mais chance de ser atingido e morto 
em uma batida de carro do que morrer em um aci-
dente de avião. Mas as coisas estão sempre mudando, 
então tem que ficar recalculando a probabilidade e 
atualizando a lista. Precisa ficar adicionando coisas 
como ser atingido por escombros vindos de uma es-
tação espacial, ser levado por um tsunami ou ser atin-
gido por um guindaste caindo do seu prédio.

Depois tem que ficar cortando outras coisas da lista, 
como a influenza ou a gripe aviária ou ser esmagado 
por um bando de cavalos ou ser atingido por uma 
flecha quando está saindo do metrô. Ou se engasgar 
com poeira. Então é como um imenso projeto.
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Enquanto isso, simplesmente passear pela segurança 
nos aeroportos... tem se tornado tão triste.
O que poderia ser muito divertido – tirar suas rou-
pas em público... – tem se tornado tão sinistro. Ne-
nhuma risada! Nenhuma conversa! E quando você 
brinca com os mais velhos, suas calças estão caindo 
e todos em pé numa fila com suas velhas meias em 
fiapos e seus pertences espalhados nas correias de 
transporte...

Sabe que eu simplesmente adoro que John McCain 
tenha chamado Rush Limbaugh de palhaço e depois, 
quando estava numa entrevista de TV, o entrevistador 
disse: “você não acha que deve um pedido de descul-
pa?”. E McCain disse: “Sim, eu gostaria de pedir des-
culpas a todos os palhaços – Bozo e Rusty e Krusty. 
Tenho recebido cartas e e-mails deles, pois eles se sen-
tiram ofendidos por eu tê-los mencionado junto com 
um patife como Mr. Limbaugh”.

Vamos ouvir isso pelos palhaços! Seu silêncio será 
considerado seu consentimento.
Ah, este mundo, que é como Kierkegaard falou, só 
pode ser entendido quando vivido de frente para trás... 
O que acarretaria uma quantidade incrível de planeja-
mento e confusão... Então há aquelas grandes pergun-
tas escondidas sempre em algum lugar de sua mente, 
tais como: essas duas pessoas são realmente meus ver-
dadeiros pais? Devo entrar num Prius? E você – você 
que pode ficar silencioso em quatro línguas?
Seu silêncio será considerado seu consentimento.

Eu me vejo vestida em velho xadrez escocês... Meus 
olhos brilhando e negros como cabeças de pregos... 
saindo da madeira... esperando o martelo.

Sabe que a verdadeira razão para eu realmente ado-
rar as estrelas é que não podemos fazer mal a elas...
Não podemos queimá-las... Não podemos derretê-las 
ou multiplicá-las. Não podemos inundá-las. Ou soprá-
-las ou desligá-las.
Mas estamos tentando alcançá-las, estamos tentando 
alcançá-las.

Ah, mas aqueles foram os dias antes do público e an-
tes do que o público queria. E o que o público dizia 
que queria.

E a verdade em si era tão intransferível. As ciladas, os 
tombos, os pit bulls, as touradas, as longas noites, a 
queda das alturas.

E meu rosto ainda estava rindo bem depois de estar 
engraçadamente presa nesta expressão... Algum tipo 
de novo modo pausa. Impossível cancelar.

Guiada por convicções... não minhas próprias... eu 
sigo adiante. E está, oh, tão silencioso aqui. E, oh, tão 
glamoroso. Tão cheio de mambo e bling.

A maioria dos animais quando morrem procuram 
um lugar para morrer.
Pequenos pássaros simplesmente caem na calçada como 



9
8 eu em tu

9
9

se fosse um palco natural da vida... Como se fosse parte 
do plano ficar estendidos ali perto do tráfego veloz, dos 
caminhões de lixo prestes a dar ré em cima deles.

Conhece aquela cena do filme? Um homem entra 
correndo dentro do salão e ele está esbaforido e 
para bruscamente e ele está meio que procurando 
algo loucamente e diz: “Há problema lá na mina! Há 
problema lá na mina”. E cada pessoa lá para o que 
quer que estivesse fazendo – pessoas param de beber 
com o copo na metade do caminho para suas bocas, 
os jogadores de cartas param no meio da jogada, o 
atendente do bar sai de trás do bar e todos saem cor-
rendo pela porta em direção à mina. 

Cidadãos! Patriotas!
Há problema lá na mina!
Parem o que estão fazendo. Há problema lá na mina. 
Há problema!
Há problema lá na mina. Há problema! Há problema 
lá na mina!

os deuses das roupas de baIxo

Estou pensando sobre as pessoas enormes lá nos outdoors. 
Sabe o que quero dizer, as pessoas enormes em suas roupas 
de baixo, com suas cabeças a dois andares de altura. E seus 
olhos gigantes e pernas perfeitas. E estão em todos os lugares 
– pintadas nos lados dos edifícios, em outdoors bastante ilu-
minados. Você sabe sobre o que estou falando. Estou falando 
sobre os deuses das roupas de baixo...

Eles são colossais e estão em todo lugar. Houston e Broa-
dway, no meio de cidade, pelas estradas. E estão lá em cima 
dia e noite. Não importa qual seja a condição do tempo, na 
neblina, na neve. Em todos os dias ensolarados. Eles estão 
lá. Enormes e perfeitos.

E às vezes estão em clubes ou às vezes vadiando e bebendo 
diferentes tipos de água gasosa. Sempre sempre sempre em 
suas roupas de baixo.

E, neste sonho, eles descem dos seus outdoors e começam a 
perambular pela cidade em suas imensas roupas de baixo. 
E são massivos. E descem dos seus outdoors sim. E depois 
andam direto pelas avenidas. E todos têm que sair de sua 
frente. E eles são os únicos que estão exatamente na medida 
certa, no tamanho certo para a cidade. Os únicos grandes o 
suficiente para se adequar em qualquer lugar. E estão pron-
tos para tudo. E eles dizem: quem se importa? Quem se im-
porta? Somos os deuses das roupas de baixo. Somos os deuses 
das roupas de baixo.

ImaGens e CoIsas

Começou com dinheiro. Começou no dia em que Ni-
xon tirou o país do padrão do ouro e o dinheiro se 
tornou apenas números fluindo pelo espaço.
Atingindo um nível todo novo de abstração. En-
tão discos desapareceram. Depois lojas de discos e 
orelhões. As ruas se tornaram silenciosas porque as 
crianças ficaram doentes porque quase não se me-
xiam. Todas as crianças estavam gordas e doentes, es-
pirrando o tempo inteiro, engasgando com o vento. 
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Imagens estavam em todos os lugares e imagens co-
meçaram a repor as coisas. Telões estavam em qual-
quer canto para o qual se olhasse. 

Tenho que admitir que admiro as maneiras purita-
nas. Ah, aqueles eram os dias em que todos fazíamos 
isso. E a última canção que escutam neste mundo 
será amostra de trombetas. Bastante estridente com 
bastante boa equalização. O som da vitória. 

Sabe, minhas influências são de certa forma inte-
ressantes. Como uma palestrante motivacional, eu 
aprendi a dizer certas coisas de determinadas manei-
ras. A maioria das minhas fitas cassetes estão disponí-
veis no saguão por um preço razoável. 

Sabe, uma das coisas que eu realmente gosto sobre 
o inglês é que você não precisa memorizar o sexo de 
cada coisa no quarto.

Como eu disse, na NASA eu trabalhei em questões 
sobre a comunicação com os russos. Nós queríamos 
que eles usassem nossos satélites e nossos fones. Mas 
os russos não queriam usar nossos fones porque eles 
tinham medo da conta. Dentro da NASA, o último 
cara com quem conversei, que parecia muito com o 
velho Boris Yeltsin, tinha esses grandes olhos bizanti-
nos que nunca piscavam. A não ser, claro, que nossas 
piscadelas estivessem tão perfeitamente sincroniza-
das que nunca as víssemos. 

Estrelas mortas, sua luz presa no tempo. A emoção 
sombria que veio a uma grande distância até chegar 
a mim. O céu. A terra. O céu. A terra.

Por favor, apenas não me conte mais nenhuma ideia 
nova ou me apresente a novas pessoas ou novos pro-
dutos ou novas cores porque eles vão apenas me lem-
brar dos originais. Eles serão apenas cópias em mau 
estado. Mas, de qualquer forma, o Dalai Lama disse 
que plantas artificiais são ok desde que lembrem as 
verdadeiras.
Ah! O estado das coisas. E as coisas que ficam desa-
parecendo. Imagens de coisas e coisas com imagens 
nelas. E então existe o público, composto majorita-
riamente pelos meus parentes. Uns particularmente 
não amigáveis. O restante deve ter saído para fumar. 

Mas eu moro em um velho galpão ao lado do rio. 
Como autônoma e espiã automotivada, tenho preen-
chido esses relatórios durante anos já. E o único pro-
blema é que recentemente tenho sofrido com a falta 
de tinta invisível. Eu faço palestras o tempo todo para 
mim mesma, mas elas estão cheias de desespero. Este 
negro desespero irlandês. Você provavelmente sabe 
exatamente sobre o que estou falando.

Sabe que, em hotéis, é engraçado como se pode se 
tornar imediatamente possessivo sobre o que é cha-
mado “meu quarto” e como arduamente eles tentam 
convencê-lo de que este não se tornou vago em mo-
mentos antes de sua chegada. Os travesseiros ainda 
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quentes. O ar ainda vibrando com sons e odores, as 
vozes, o barbear do último convidado.

Ah, sim, ele emerge dentro de um mundo cheio de 
óleo cru. Novos plásticos. Novos elásticos.
E, oh, está tão silencioso aqui. E, oh, é tão glamoroso. 
E tão cheio de mambo e bling. 

E eu sempre imaginei que seria um trovador andan-
do pela França, os montes de feno ao fundo e o re-
banho pastando e ruas estreitas cheias de flores. E, à 
noite, ladrões e sexo no ar em todo lugar e perfumes 
para esconder o cheiro dos amontoados de sobras. E 
então era só um livro de gravuras, na verdade.
O céu. A terra. O céu. A terra.

terra de nInGuÉm

Por sinal, você sabia que o senador Thomas K. Duane 

tem ultimamente enviado estas cartas de duas páginas 

para os nova-iorquinos sobre o que fazer no caso de 

uma evacuação? E ele descreve cerca de cinquenta coi-

sas que se precisará ter por perto para estar prepara-

do no caso de “um número de ameaças em potencial”.

Esses itens incluem um apito, produtos de higiene pes-

soal e um extintor de incêndio. Também uma bolsa de 

viagem que é uma espécie de mala sobre rodas conten-

do suas chaves do carro, documento de identidade, um 

kit de primeiros socorros e – ele sugere – aproximada-

mente cinquenta dólares em espécie.

Por falar em prontidão, a Associação Nacional de Ri-

fles tem feito uma campanha no Texas para convencer 

as mulheres a carregar armas em suas bolsas para que 

se sintam mais seguras. A última governadora do Te-

xas, Ann Richards, disse: “Não sou nenhuma precon-

ceituosa, mas não existe uma única mulher no Texas 

que conseguiria encontrar uma arma dentro de sua 

bolsa de mão”.
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I In u from “lIke a stream” 1977

It was the night flight from Houston - almost perfect 
visibility. You could see the lights from all the little 
Texas towns far below. I was sitting next to a fifty-two 
year old woman who had never been on a plane be-
fore. Her son had sent her a ticket and said, "Mom, 
you've raised ten kids, it's time you got on a plane."
She was sitting in the window seat, staring out. She 
kept talking about the Big Dipper and the Little Dip-
per and pointing. Suddenly I realized she thought we 
were in outer space, looking down at the stars. I said, 
"You know, I think those lights down there are the 
lights from little towns."

I saw a photograph of Tesla who invented the Tesla 
Coil. He also invented a pair of shoes with soles four 
inches thick to ground him while he worked in the 
laboratory. In the picture, Tesla was sitting in his lab, 
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wearing the shoes, and reading a book by the light 
of the long streamer-like sparks shooting out of his 
transformers.

I went to the movies and I saw a dog thirty feet high. 

And this dog was made entirely of light. And he filled 

up the whole screen. And his eyes were long hallways. 

He had those long, echoing, hallway eyes.

He thought of space that way, as something you could 
fall into. Falling for miles sideways.

I met a man in Canada and every day he had the same 
thing for lunch. He had a carrot and he had a bowl of 
chocolate pudding. First he ate the carrot into the shape of 
a spoon. Then he ate the pudding with the carrot shaped 
spoon. And then he ate the carrot.

There are Eskimos who live above the timberline. 
There's no wood there for the runners of their sleds. 
So instead, they use long frozen fish, which they strap 
to the bottoms of their sleds to slip across the snow.

I saw a man on the Bowery and he was wearing an-
cient, greasy clothes and brand new bright white 
socks and no shoes. Instead, he was standing on two 
small pieces of plywood and as he moved along the 
block, he bent down, moved one of the pieces slightly 
ahead and stepped on it. Then he moved the other 
piece slightly ahead and stepped on it.

You're walking. And you don't always realize it but 

you're always falling. With each step you fall. You 

fall forward a short way and then catch yourself. 

Over and over you are falling. And then catching 

yourself from falling. And this is how you can be 

walking and falling at the same time.

It was the Fourth of July and a parade of ships from all 
over the world sailed slowly by. Each was camouflaged by 
a particular shade of blue, gray, blue-gray or gray-blue. 
Bright blue for Greece, pale blue for Portugal, silver-gray 
with white trim for France, steel-gray for the United States. 
Strictly local colors. Regional ideas about the ocean. No 
one could have sneak-attacked anywhere but off their own 
coasts. This is the trouble with the transparency of water.

It was a room full of people. They had all arrived at 

the same building at approximately the same time. 

They were all free and they were all asking them-

selves the same question: What is behind that curtain?

Peter says the thing he likes best about bowling is that 
you can see exactly what shoe sizes people wear.

No one has ever looked at me like this for so long. No one has 
ever stared at me like this for such a long time. This is the first 
time anyone has ever looked at me like this, stared at me like 
this for such a long time. For so long. For such a long time. 

Dan said he was on a plane flying over Greenland 
with a bunch of Texans. And they had binoculars. 
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They were looking for polar bears down on the ice. 
White bears down on the white ice. From approxi-
mately 10,000 feet. And they said, "Look! I think I see 
one now! Down there! I think I see one down there. 
Maybe that's one right there! Well, it could be one . . ."

Oh. Oh. I like the way you look. Oh. Oh. Oh. I like the 

way you talk. Oh. I like the way you walk. But most of 

all I like the way you look (at me).

In my dream, I am your customer.

He didn't know what to do. So he decided to watch the 
government, and see what the government was doing, 
and then scale it down to size and run his life that way.

I can draw you so that you have no ears. I can draw 

you so that you have no ears at all. So that where 

your ears would be, there is only blank paper.

Looking into his eyes was like walking into a large mu-
nicipal building. He had perfected an arrangement 
of his features that suggested International Style 
architecture: a subtle yet daring blend of American 
industry's most durable yet flexible materials. His ex-
pression seemed to suggest he had just finished say-
ing, "That's the way things will be in the year 2,000."

I am in my body the way most people drive in their cars.
I went to a palm reader and the odd thing about the 
reading was that everything she told me was totally 

wrong. But she seemed so sure of the information that 
I began to feel like I'd been walking around with these 
false documents permanently tattooed to my hands. 
It was very noisy in the parlor and members of her 
family kept running in and out. They were speak-
ing a high, clicking kind of language that sounded a 
lot like Arabic. Books and magazines in Arabic were 
strewn all over the floor. It suddenly occurred to me 
that maybe there was a translation problem. Maybe 
she was reading my hand from right to left instead 
of left to right. Thinking of mirrors, I gave her my 
other hand. Then she put her hand out and we sat 
there for several minutes in what I assumed was some 
sort of participatory ritual. Finally I realized that her 
hand was out because she was waiting for money.

A couple of weeks ago, an earthquake was reported 

in parts of the Bronx and New Jersey. The quake mea-

sured roughly 3.5 on the Richter scale and its epi-

center was pinpointed to an ancient New Jersey bog. 

It was the first quake of this magnitude in the area 

since 1927. The scientists at nearby Princeton, how-

ever, missed the quake. They said, "At the time of the 

earthquake, we were changing our chart paper."

You know, you look a lot like a car. From a distance, say 
from a few blocks away, you look exactly like a car. You look 
like a car. You look like a car from a distance.

The detective novel is the only type of novel truly 
invented in the twentieth century. In the detective 
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novel, the hero is dead in the very beginning. So you 
don't have to deal with human nature at all, only the 
slow accumulation of facts, of data. You must put the 
hero together yourself.

In science fiction novels, the hero just flies in at 
the very beginning. Nothing is explained. He can 
forge steel with his bare hands. He can walk in zero 
gravity. And they say, "Look! He can walk in zero 
gravity!" So you don't have to deal with human na-
ture at all.

I wanted you. And I was looking for you. But I 
couldn't find you. I wanted you. And I was looking 
for you all day. But I couldn't find you. I couldn't 
find you.

Dad said last spring there were a lot of geese in his 

wheat field. The geese grew and the wheat grew. The 

geese grew and the wheat kept growing. But the geese 

always grew just slightly faster than the wheat. And 

all you could see were their long necks waving above 

the fields of grain. And he said, "Look! They look like 

cobras out there in that wheat field."

If you can't talk about it, point to it.

Last night I dreamed I was lying in bed sleeping. 
Last night I dreamed all night that I was just lying in 
bed dreaming I was sleeping. Last night I dreamed 
I was sleeping.

When Bobby got back from his first trip to Las Vegas, 
he said he noticed he was pausing just a little longer 
than usual after putting his money into parking me-
ters and xerox machines.

I met a writer at a cocktail party. This writer used "I" 
in all his books. He was famous for the way he used 
"I" in all the books he wrote. At the party, people 
kept coming up to him and saying, "Gee! I really like 
your work!" And he kept saying, "Thanks, but I'm 
not very representative of myself."

I read about a rabbit in a laboratory. The experimenters 
held the rabbit's head, eyes open, pointed towards an open 
window. For twenty minutes, staring at the bright window. 
Then they took a knife and cut the rabbit's head off, peeled 
the tissue off its eyes, dyed it, and under the microscope, like 
film, the tissue developed. There were two windows imprin-
ted on the rabbit's eyes. And they said, "Look! This rabbit 
has windows on its eyes!"

The reason you always think there are fires at riots 

is because that's the only place at the scene of the 

riot where there is enough light for the video cam-

era. Actually, maybe this fire is only something hap-

pening near the riot, incidental to the riot. Some-

one's trash is on fire or someone is having a barbeque 

near the riot but not as part of the riot. But that's 

why you think there are always fires at riots when 

sometimes there aren't any fires at riots, or in any 

case, not at every riot.
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It was that way for him. Some days he was flying. Fly-
ing easily. White light. Great ideas. He could do no 
wrong. And then one day, it would all leave him. For 
no reason, it left and suddenly nothing worked. He 
burned the toast. Dented the car. He was clumsy. De-
pressed. And then it would change again. It would 
be easy again. It changed fast and for no reason, it 
changed. And he went to the doctor and the doctor 
said, "Chemical imbalance. . ." and gave him some 
chemicals and cured him. Cured him until it was all 
evened out, every day same thing. And he was so re-
lieved to find out that "he" wasn't crazy. 

When TV signals are sent out, they don't stop. They 

keep going. They pick up speed as they leave the so-

lar system. By now, the first TV programs ever made 

have been traveling for thirty years. They are well 

beyond our solar system now. All those characters 

from cowboy serials, variety hours, and quiz shows 

are sailing out. They are the first true voyagers into 

deep space. And they sail farther and farther, intact, 

still talking. And as we listen with our instruments, 

as we learn to listen farther and farther into space, 

we can hear them. We listen farther and that is what 

we hear. They are jamming the lines. We listen and we 

hear them talking, traveling faster and faster, get-

ting fainter and fainter. And as our instruments get 

more sophisticated we can hear them better. Speeding 

away. The sound of speeding away. Like a phone con-

tinuously ringing. 

from “unIted states part I”  1983

A certain American religious sect has been looking 
at conditions of the world during The Flood. Accord-
ing to their calculations, during The Flood the winds, 
tides, and currents were in an overall southeasterly 
direction. This would then mean that in order for 
Noah's Ark to have ended up on Mount Ararat, it 
would have to have started out several thousand miles 
to the west. This would then locate Pre-Flood Civiliza-
tion somewhere in the area of up state New York, and 
the Garden of Eden roughly in New York City.

Now in order to get from one place to another, some-
thing must move. No one in New York remembers 
moving and there are no traces of Biblical history in 
the Upstate New York area. So we are led to the only 
available conclusion in this time warp, and that is 
that the Ark has simply not left yet.

Let's compare this situation to a familiar occurrence. 
You're driving alone at night. And it's dark and it's 
raining. And you took a turn back there, and you're 
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not sure now that it was the right turn, but you took 
the turn anyway and you just keep going in this direc-
tion. And eventually it starts to get light and you look 
out and you realize you have absolutely no idea where 
you are. So you get out at the next gas station and you 
say: Hello. Excuse me. Can you tell me where I am? 
-You can read the signs. You've been on this road be-
fore. Do you want to go home? Do you want to go 
home now?
-Hello. Excuse me. Can you tell me where I am?
-You can read this sign language. In our country, this 
is the way we say Hello. Say Hello.
-Hello. Excuse me. Can you tell me where I am?
-In our country, this is the way we say Hello. It is a dia-
gram of movement between two points. It is a sweep 
on the dial. 
In our country, this is also the way we say Goodbye. 
Say Hello.
-Hello. Excuse me. Can you tell me where I am?
-In our country, this is the way we say Goodbye. It is 
shorthand for: Last night you were here, but when I 
woke up in the morning, you were gone. In our coun-
try, goodbye looks just like hello. Say hello.
-Hello. Excuse me. Can you tell me where I am?
-In our country, we send pictures of people speaking 
our sign language into Outer Space. We are speaking 
our sign language into these pictures. Do you think 
that they will think his arm is permanently attached 
in this position? Or, do you think they will read our 
signs? In our country, goodbye looks just like hello. 
Say hello. Say hello. Say hello.

Closed CIrCuIts

Well I know who you are, baby. I've seen you go into 
that medita tive state. You're the snake charmer, baby. 
And you're also the snake.

You're a closed circuit, baby. You've got the answers 
in the palms of your hands.
Well, I saw a blind Judge and he said: I know who 
you are and I said: You're a closed circuit, baby. You 
know, the world is divi ded into two kinds of things: 
There's luck, and there's the law. There's a knock on 
wood that says: It might. And there's the long arm of 
the law that says: It's right. And it's a tricky balancing 
act between the two because both are equally true. 
Cause might makes right and anything could happen. 
Que sera sera. Am I right?
Who? Do. Who? do. (Who do you love?)
Well I saw a couple of hula dancers just hula-ing down 
the street and they said: Well I wonder which way the 
tide is gonna roll in tonight? 
And I said: Hey hold up hula dancers 1 You know 
the tides gonna roll out- and then it's gonna roll right 
back in again. Cause it's a closed circuit baby. We got 
rules for that kind of thing and you know the moon is 
so bright tonight. Who? Do. Who? Do.
And don't think I haven't seen all those blind Arabs 
around. I've seen 'em around. And I've watched them 
charm that oil right out of the ground. Long black 
streams of that dark electric light. And they said: One 
day the sun went down and it went way down, into 
the ground. And three thousand years go by - and we 
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pump it right back up again. Cause it's a closed circuit 
baby. We can change the dark into the light and vice 
versa.
Well I know who you are baby. I've watched you count 
yourself to sleep. You're the shepherd baby.
And you're also one-two-three-hundred sheep. I've 
watched you fall asleep.

Well I was up real late last night- must have just 
dropped off to sleep. Cause I saw you were crying 
baby. You were crying in your sleep.
You're the snake charmer baby. And you're also a 
very long snake. You're a closed circuit baby. You've 
got the answers in the palms of your hands.

the lanGuaGe of the future

Last year I was on a twin engine plane coming from 
Milwaukee to New York City. And just over LaGuardia, 
one of the engines conked out and we started to drop 
straight down--flipping over and over. Then the other 
engine died and we went completely out of control. 
New York City started getting taller and taller. 

A voice came over the intercom and said:
“Our pilot has informed us that we are about to at-
tempt a crash landing. Please extinguish all ciga-
rettes. Place your tray tables in their upright, locked 
position. Your Captain says: Please do not panic. Your 
Captain says: Place your head in your hands. Your 
Captain says: Put your hands on your knees. Captain 
says: Put your hands on your head. Put your hands on 

your knees! Heh heh. This is your Captain. Have you 
lost your dog? We are going down We are all going 
down. Together.”

As it turned out, we were caught in a downdraft and 
rammed into a bank. It was, in short, a miracle. But 
afterwards, I was terrified of getting onto planes. The 
moment I started walking down that aisle, my eyes 
would clamp shut and I would fall into a deep, im-
penetrable sleep.

You don't want to see this. You don't want to be here. 
Have you lost your dog? Finally, I was able to remain 
conscious, but I always had to go to the forward cabin 
and ask the stewardesses if I could sit next to them: 
"Hi! Uh, mind if I join you?" They were always rather 
irritated ("Oh, all right, what a baby") and I watched 
their uniforms crack as we made nervous chit chat.

Sometimes, even this didn't work, and I'd have to 
find one of the other passengers to talk to. You can 
spot these people immedi ately. There's one on every 
flight. Someone who's really on your wavelength. I 
was on a flight from LA when I spotted one of them, 
sitting across the aisle. A girl, about fifteen. And she 
had this stuffed rabbit set up on her tray table and 
she kept arranging and rearranging the rabbit and 
kind of waving to it, “Hi! Hi there!” And I decided: 
This is the one I want to sit next to. So I sat down 
and we started to talk and suddenly I realized she 
was speaking an entirely different language. Com-
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puterese. A kind of high-tech lingo. Everything was 
circuitry, electronics, switching. If she didn't un-
derstand something, it just "didn't scan". We talked 
mostly about her boyfriend. This guy was never in a 
bad mood. He was in a bad mode. Modey kind of 
a guy. The romance was apparently kind of rocky 
and she kept saying: “Man oh man you know like it's 
so digital!" She just meant the relationship was on 
again, off again. Always two things switching. Cur-
rent runs through bodies and then it doesn't. It was a 
language of sounds, of noise, of switching, of signals. 
It was the language of the rabbit, the caribou, the 
penguin, the beaver. A language of the past. Current 
runs through bodies. And then it doesn't. On again. 
Off again. Always two things switching. One thing in-
stantly replaces another. It was the language of the 
future. “Put your knees up to your chins. Have you 
lost your dog? Put your hands over your eyes. Jump 
out of the plane. There is no pilot. You are not alone. 
This is the language of the on again, off again future. 
And it is digital.”

And I answered the phone and I heard a voice and 
the voice said: Please do not hang up. We know what 
you have to say. Please do not hang up. We know 
what you want. Please do not hang up. We've got 
your number. 

unIted states  part 2, 1983

beGInnInG frenCh

Lately, I've been doing a lot of concerts in French. Unfor-
tunately, I don't speak French. I memorize it. I mean, my 
mouth is moving but 1 don't understand what I'm saying. 
It's like sitting at the breakfast table and it's early in the 
morning and you're not quite awake and you're just sit-
ting there eating cereal and sort of staring at the writing 
on the box. Not reading it exactly, just more or less looking 
at the words. And suddenly, for some reason, you snap to 
attention, and you realize that what you're reading is what 
you're eating. But by then it's much too late. 

After doing these concerts in French, I usually had 
the temporary illusion that I could actually speak 
French, but as soon as 1 walked out on the street and 
someone asked me simple directions, I realized I 
couldn't speak a single word. 

As a result of this inad equacy, I found that the people 

I had the most rapport with there were the babies. And 

one of the things I noticed about these babies was that 

they were apparently being used as some kind of traffic 

testers. Their mothers would be pushing them along 

in their strollers and they would come to a busy 

street with lots of parked cars. And the mother can't 

see what the traffic is like because of all the parked 

cars. So she just sort of edges the stroller out into 

the street and cranes her head out afterwards. And 

the most striking thing about this is the expression 
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on these babies' faces as they sit there in the middle of 

traffic, stranded, banging those little gavels they've 

got. And they can't even speak English. You know what 

I mean? 

o superman

O superman. O Judge. O Mom and Dad. O Superman. 
O Judge. O Mom and Dad. 
Hi. I'm not home right now but if you want to leave a 
message, start talking at the sound of the tone. Hel-
lo? This is your mother. Are you there? Is anybody 
home? Are you coming home? 
Hello? Well you don't know me but I know you. And 
I've got a message to give to you. Here come the 
planes. 
So you better get ready. Ready to go. You can come as 
you are. But pay as you go. Pay as you go.
And I said: OK. Who is this really? And the voice 
said: This is the hand, the hand that takes. This is 
the hand, the hand that takes. Here come the planes. 
They're American planes, Made in America. Smok-
ing or non-smoking? 
Neither snow nor rain nor gloom of night, shall stay 
these couriers from the swift comple tion of their ap-
pointed rounds. 
Cause when love is gone, there's always justice. And 
when justice is gone. there's always force.
And when force is gone, there's always mom. Hi 
mom!
So hold me mom, in your long arms. So hold me 
mom in your long arms.

In your automatic arms, in your arms.
Your petrochemical arms, your military arms.
In your electronic arms.

During the newspaper strike, the networks asked the 
writers... to read their columns on TV. The colum-
nists weren't actors. They did all the wrong things. 
They squinted into the lights, wore rumpled clothes 
and used big words. The signs for the deaf were 
getting more and more obscure, Jots of qualifying 
phrases and awkward pauses. So the producers kept 
saying: OK! Buzz words only! Two syllables tops!

I had this dream and in it my mother is sitting there 

cutting out pictures of hamsters from magazines. In 

some of the pictures the hamsters are pets and in some of 

them, hamsters are just somewhere in the background. 

And she's got a whole pile of these cedar chips - you 

know the kind - the kind from the bottoms of hamster 

cages. And she's gluing them together into frames for 

the pictures. She glues them together and frames the 

pictures and hangs them up over the fireplace. That's 

more or less her method. And suddenly I realize that 

this is just her way of telling me that I should become 

a structuralist filmmaker. Which I had, you know, 

planned to do anyway.

I dreamed that I was Jimmy Carter's lover and I was 
somewhere, I guess in the White House and there 
were lots of other women there too and they were 
supposed to be his lovers too.
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But I never even saw Jimmy Carter and none of the 
other women ever saw him either.
And there was this big discussion going on because 
Jimmy had decided to open up the Presidential elec-
tions to the dead, that is, that any one who had ever 
lived would have the opportunity to become Presi-
dent. He said he thought it would be more demo-
cratic that way. The more choice you had, the more 
democratic it would be. 

My sister and I used to play this game called Red Hot.
And in Red Hot, the ceiling is suddenly about a thou-
sand degrees
And there's no gravity. Gravity doesn't exist anymore. 
And you're trying not to float up to the ceiling 
so you have to hold on to things. You have to hold on 
to sheets, pillows, chairs, anything so that you won't 
go floating up to that ceiling. I guess it's not what 
anyone would.
I call a very competitive game. You know what I 
mean?
Mainly, we just sweated a lot and we were really glad 
when it was all over and the ceiling cooled back 
down again. 

William F. Buckley, Jr. (Mr. Private Property) planned to 
give a little talk, a political speech, in a small town in Il-
linois. His advance men discovered that the center of the 
town had disappeared, and that all the commercial action 
was out at the mall. When Buckley arrived at the mall, he 
set up his microphone near some little fountains and began 

to hand out leaflets and autograph copies of his latest book. 
Just as a small crowd of shoppers gathered, the owners of the 
mall ran out and said, “Excuse us. This is private prop-
erty, we're afraid you'll have to leave.”
You know, when I got back from a trip this summer, I 
noticed that all of the old factories here on the outskirts 
of town had suddenly been transformed into luxurious 
condos and that thousands of people had moved into them 
almost overnight. Most of the new residents appeared to 
be professional barbequers. Every night, they were out on 
their fire escapes barbequing something. And the smoke 
rising from their little fires made the whole neighborhood 
look like a giant battlefield. And I would look out my win-
dow and say: Hm. You know last night I came up out of 
the subway and I said to my self: Hm. Do you want to go 
home? And I thought: You are home.
 
let x=x

I met this guy and he looked like he might have been 

a hat check clerk at an ice rink which, in fact, he 

turned out to be and I said: Oh boy! Right again.”

Let X=X. You know, it could be you. It's a sky-blue sky. 

Satellites are out tonight. Let X=X.

You know, I could write a book. And this book would 

be thick enough to stun an ox. Cause I can see the fu-

ture.

And it's a place. About seventy miles east of here 

where it's lighter. Linger on over here. Got the time? 

Let X=X.

I got this postcard and it read, it said: Dear Amigo, 

Dear Partner, Listen, I just want to say Thanks. So, 
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thanks! Thanks for all the presents. Thanks for in-

troducing me to the Chief. Thanks for putting on 

the feedbag. Thanks for going all out. Thanks for 

showing me your Swiss Army knife. Oh and thanks 

for letting me autograph your cast. Hug and kisses 

XXXOOOO Oh yeah PS

I…I feel….feel like…I am….in a burning building.

And I gotta go. Cause I…I feel….feel like…I am….in a 

burning building and I gotta go.

It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let 

X=X. You knowJ I could write a book, cause I can see 

the future and it's a place about 70 miles west of here 

where it's darker. Linger on over here. Got the time?

Your eyes. It's a day's work looking into them. Your 

eyes. It's a day's work just looking into them.

I have this recurring nightmare and that is that every-
one in the world, except myself, has the problem of 
babies. I mean they're normal height and everything-
-five feet, six feet tall…but they have these giant 
heads, like babies you know? And enormous eyes and 
tiny arms and legs and they can hardly walk you know. 
And I'm going down the street and when I see them 
coming, I give them some room and step aside. Also, 
they don't read or write so I don't have that much to 
do. Job-wise, it's pretty easy...

dIffICult lIstenInG hour

Good evening. Welcome to Difficult Listening Hour. The 
spot on your dial for that relentless and impenetrable sound 
of Difficult Music. So sit bolt upright in that straight-

backed chair. Button that top button. And get set for some 
difficult music. Ooola.... ooolla... .ooola... .ooola

"I came home today, and I opened the door with my 
bare hands and I said: Hey! Who tore up all my wall-
paper samples? Who ate all the grapes? The ones I 
was saving? And this guy was sitting here and I said: 
Hey! Pal! What's going on here? And he had this 
smile and when he smiled he had these big white 
teeth like luxury hotels on the Florida coastline. And 
when he closed his mouth it looked like a big scar. 
And I said to myself: Holy Smokes!. Looks like some 
kind of guest-host relationship to me. And I said: 
"Hey Pal! What's going on here anyway? Who are 
you?" And he said: "Now I'm the Soul Doctor. And 
you know, language is a virus from Outer Space. And 
hearing your name is better than seeing your face.”

meltdown

During World War Two, the Russians were testing 
their parachutes. Some times, they didn't open at all 
and a lot of troops were lost this way. During the in-
vasion of Finland, hundreds of troops were dropped 
during the middle of winter. As usual, some of the 
chutes didn't open and the troops fell straight down 
into the deep snow drilling holes fifteen feet deep. 
The Finnish farmers would then get out their shot-
guns, walk out into their fields, find the holes, and 
fire down them. 
During the 1979 drought in the Midwest, the Ameri-
can farmers began to rent their property to the Unit-



12
6

I In u

127

ed States government as sites for missile silos. They 
were told: Some of the silos contain Minutemen Mis-
siles and some do not. Some are designed to look 
like ordinary corn and grain silos. The military called 
these the decoy silos but the farmers called them 
scarecrows. The government also hinted that some 
of these silos might be connected by miles of railroad 
in an underground shuttle system.
This is the breadbasket. These are the crops. 
The shot heard round the world. 
The farmers, the Minutemen.
The farmers, the ones who were there.
Breadbasket. Melting Pot. 
Meltdown. Shutdown. 

from “empty plaCes” 1989

speakInG Japanese

A couple of years ago I did some concerts in Japan 
and I decided to sing all the songs in Japanese. So 
I learned them phonetically and it took a couple of 
months but I was pretty proud of myself. Then after 
the first concert the Japanese promoter came back 
stage and said: “Excuse me, pardon me, but you 
speak English really well. But excuse me, pardon me, 
in Japanese you have quite a bad stutter.” I couldn't 
believe it. Later I discovered that the guy who had 
made the casette for me to copy had a really bad st-st-
stutter and I'd copied everything perfectly, carefully 
noting that this particular word was “ts ts tsuru” and 

this other one “ts-TZ ts tsuru”. Anyway, it was impos-
sible to unlearn the s-s-ongs because the st-stuttering 
had become so much a p-p-part of the rrrhytm of 
m-my music.
 

from psas (1990) 

psa: mIlItary researCh 

Recently a f a i r  amount of the military research has 
concentrated on the study of nature rather than ma-
chines or systems. When the army was trying to build 
a six-legged robot that could walk on the moon 
they were having a lot of design problems. So they 
decided: HEY! Let's look at insects! They've got six 
legs. Let's see how they do it!

So they spent an enormous amount of money on this re-
search and what they discovered was that six-legged insects 
can barely walk. They're constantly tipping over and trip-
ping over their legs and breaking them off. But like all 
militar y research that goes bi l l ions over budget, they keep 
reminding you: Yeah sure this went a few billion over but 
think of the spin-off technologies! T i n f o i l !  The spray-on 
foods! Like spray-on cheese! You'd never discover this s t u f f 
without spending some extra cash!
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psa: natIonal anthem  

You know now that there's some talk about chang-
ing the national anthem to America the Beautiful, 
I think it's a good time to look at the one we've got. 
Now I have to say I really like the Star Spangled Ban-
ner. It is hard to sing though with all those arpeggios. 
I mean you're out at the ballpark and the fans are 
singing away and it's sort of pathetic really watching 
everyone try to hold on to the melody.

The words are great though. Just a lot of questions 
written during a fire. Things like: Hey! Do you see 
anything over there? I dunno there's a lot of smoke. 
Say, isn't that a flag?
Hmmm...Couldn't really say really, it 's pretty early 
in the morning. Hey! Do you smell something burn-
ing? I mean that's the whole song! It 's a big improve-
ment over most national anthems though which are 
4-4 time. We're number one! This is the best place! 
I also like the B side of the national anthem: Yankee 
Doodle. Truly a surrealist masterpiece.
Yankee Doodle came to town riding on a pony. Stuck 
a feather in his hat and called it macaroni.
Now if you can understand the words to this song 
you can understand anything that's happening in 
the art world today.

from “the speed of darkness” (1990)

hotel hot doGs

I invented this recipe when I was on a press tour in Ger-

many. Usually the interviews went on all day and into 

the night and by the time they were over all the restau-

rants in town would be closed. So here's how to cook a 

fairly good dinner right in your hotel room.

The ingredients include: two bratwurst (Oscar Meyers 

will also do). Utensils include: one lamp, a pocket knife, 

and wire strippers. Here's how to make it:

Unwrap the bratwurst and place on bedside table. 

Unplug the floor lamp. 

Using the pocket knife, cut the lamp cord approxi-

mately three feet from the plug. With wire strippers, 

peel the insulation from the cord, leaving about ten 

inches of exposed wire. 

Thread the wire through the bratwurst and tie off the 

wire at the end. 

Then, just plug it in!

Cook until the bratwurst is crisp on the outside (ap-

proximately two seconds)* Make sure the cooking time 

doesn't exceed three seconds since the meat will explode 

at very high temperatures. Then just relax and enjoy! 

This dish is excellent accompanied by a glass of cool tap 

water. In the US or other territories where 110 is used, 

add two additional seconds to cooking time.

therapIes

I have a friend who's planning to open a club in London. It's 
going to be a big multimedia workshop where artists can use a 
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lot of the cool new tools. The building used to be a mental hos-
pital and we were sitting around talking about how much art 
schools are like mental hospitals – both have these long corridors 
filled with people are locked away in their rooms working away 
on really specific, really peculiar things, with enormous con-
centration. And I was telling my friend my theory that artists 
weren't using the right tools and I suggested doing some projects 
at the club, some therapies for people who've been using too 
much technology.

And they would include things like Scale Therapy which would 
be about how to change scale quickly and flexibly. Like how on 
the one hand we're all just meaningless specks of dust floating 
about in the cosmos and on the other hand how we can sud-
denly fill up an entire room with a single crazy idea.

Another would be Speed Therapy subtitled The Speed of Dark-
ness and speed therapy would touch on Saint Thomas Aquinas 
who describes the way time seems to stop between messages from 
angels. The angel delivers a message and then a thousand years 
go by of absolutely nothing until there's another totally unrelated 
message. And time just seems to halt between messages. There's 
no stream, no connections. So speed therapy would speculate 
about what happens in these digital pauses. This a fairly long-
term therapy.

Another would be Ego Therapy which would ask the question: 
Is art about self-expression? This might involve building some 
three-dimensional prototypes. I'm thinking of a room I was 
planning to build in my loft at one point. It was going to be 
an Ego Room, a very tall vertical room filled with posters from 

my own shows and flattering photographs of myself and awards 
and great reviews and in the middle of this was going to be 
a trampoline so I could just keep jumping up over and over.

Then there's Identity Therapy which is based on the prin-
ciple that if you don't know who you really are anyway it 
frees you. I got this idea from some friends who work in an 
office and they said that they were getting really jagged from 
their coffee breaks. Every time they had coffee they were feel-
ing just more and more driven, it wasn't relaxing at all. 
So they started having Wig Breaks instead. Around eleven 
every morning they all went into a small room and tried on 
wigs for fifteen minutes and after a while they weren't really 
that certain about who they were anymore and they found 
this pretty relaxing. So that's Wig Therapy.

And there's the related Sheep Therapy which involves clon-
ing yourself in a kind of mass production process until 
there are so many of you that the original has absolutely no 
meaning. And by the way this name Dolly is so great. You 
can’t imagine a more apt word for a clone than Dolly. 

Also I don't know how many of you have been to Dolly 
wood - the theme park in Pigeon Forge Tennessee. But it's a 
pretty amazing place with all these little rides and replicas 
of Dolly's family church and a copy of the original family 
shack and a flag in the shape of a huge bra that's flown 
from a pole whenever Dolly is in town. But the striking 
thing is that almost all the employees at Dollywood look 
amazingly alike. Same eyes, same hair, same general body 
type. And it's really eerie until you look at the bronze plaque 
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at the entrance to the park with all the employees names 
on it and you realize that she's hired all her relatives to 
work there people who for generations have taken a kind of 
regional approach to evolution. So Sheep Therapy would 
look at genetics from the point of view of legal and moral 
responsibilities to your copies.

And then there's Taboo Therapy which involves finding 
out what really grosses everyone out starting with a recent 
controversy that came up in an alternative New York art 
space. It turns out that people on this scene, which has 
sponsored performances ranging from live scarification 
to bloody urine soakings, were offended by a recent very 
graphic performance featuring really old people having sex. 
So if you can find out what scares people you might also 
find out what they like and value. And in music therapy 
there's "Words that are never appear in songs" which in-
volves writing lists of these words- vapor, lawyers, calcium, 
imbrication, and so on and then writing songs using as 
many of these words as possible.
And last there's sleep therapy which means you just lose con-
sciousness in various ways for about a year and when you 
come to there will be a lot of new things that are bothering you 
and your old problems will seem really trivial in comparison.

the Control room

But back to control rooms, the main thing, at least in 
America, is that computers have a lot to do with work 
and work is a sort of religion in America. We actually 
call it the work ethic. Turn on the TV and there are all 
these shows about people working, - doctors, lawyers, 

cops, spacemen-teams of people on the job. So you 
come home from work, turn on the TV and watch the-
se other people work.
And then after these shows, there's the new. And the 
newscasters are sitting behind desks working and after 
that it's on to the talk show host and he's still at work too 
even though by now it's midnight he's still sitting behind 
a desk, he's like this workaholic- the last guy to leave the 
office-and he's got a phone. He always seems sort of 
pressed for time. I mean we really like work a lot.

Now most of these TV work teams- whatever their jobs- 
have a boss-and he/she is (fill in the blank) precinct 
captain, top surgeon, anchorman, white-haired head of 
the law firm. And this character is usually a pretty em-
pathetic, someone who's got the big picture. Calm, in 
control. And these are the characters that the plots 
really hinge on.

I'm thinking about two well-known epic American stories 
that are about work and control and they're both stories 
about teams of people working in ships. The stories are 
Star Trek and Moby Dick and their ships - the Enterprise 
and the Pequod. These stories are separated by almost 
a hundred and fifty years, and although they have a lot 
in common - very long voyage, a powerful captain, dan-
gerous encounters and wild adventures - they couldn't 
be more different.

In the Star Trek series, the ship is pretty high tech and 
the immaculate workers are endlessly typing comman-
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ds into their computers and talking into their head-
sets presumably affecting the course of the ship so-
mehow. But the person who's really in charge is up on 
the bridge. And the plot of each episode is the same. 
Everybody's working away and suddenly the ship 
goes out of control for some reason or other and the 
captain starts yelling from the bridge, "I've lost con-
trol! I've lost control of the ship!!" Losing control 
is the worst thing that could happen. And the whole 
plot of the story is how the captain regains control 
of the ship. It's no coincidence that the whole drama 
happens in The Control Room. 

In Moby Dick, the ship is also pretty high tech by 
nineteenth century standards. It’s a kind of floating 
factory and there's the hardworking crew and the 
captain. Except in this ship the captain is completely 
crazy. But what finally happens in Moby Dick is pretty 
horrendous. The captain goes more or less insane, 
the ship is snapped in half, the crew drowns and the 
captain is dragged to the bottom of the ocean by the 
whale he has been fanatically hunting. The End.
And there aren't even any little epigrams like in Lear 
when at the end the king learns that he can love some 
people a little bit. In Moby Dick it all just ends.
It's such an incredibly dark story. I mean you can't 
imagine telling a story like that now. For example: the 
Enterprise explodes in a huge accident and all the 
debris from the wreck gets sucked into a black hole 
and in the last shot there's a single space man turning 
around, swinging around and around, alone in space. 

Call me Ishmael. The End. This would never happen 
even if it was the very last episode and the series was 
slated to go permanently off the air.
What I'm trying to say is that here we are in the late twen-
tieth century and we're designing our own personal con-
trol rooms. And the stories we tell ourselves are about 
how to get more perfect and more and more in control.

from “storIes from the 

nerVe bIble” 1995

fIreflIes

During the Gulf War I was traveling around Europe with a 
lot of equipment and all the airports were full of security 
guards who would suddenly point to a suitcase and start 
yelling, "Whose bag is this? I want to know right now who 
owns this bag!" And huge groups of passengers would 
start fanning out from the bag just running around in 
circles like a Scud missile was on its way in.
I was carrying a lot of electronics so I had to keep unpack-
ing everything and plugging it in and demonstrating 
how it all worked and I guess it did seem a little fishy. A 
lot of this stuff wakes up displaying LED program read-
outs have names like atom smasher and so it took a while 
to convince them that they weren't some kind of por-
table espionage system.

So I've done quite a few of these sort of impromptu new 
music concerts for small groups of detectives and customs 
agents. I'd have to keep setting all this stuff up and they'd 
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listen for a while and then say "So what's this?" and I'd pull 
out something like (voice lowered an octave electronically)
this filter and say "Now this is what I like to think of as the 
voice of authority and it would take me a while to tell them 
how I used it for songs that were about you know various 
forms of control and they would say:
Now why would you want to talk like that?
And I looked around at the swat teams and undercov-
er agents and dogs and the radio in the corner tuned 
to the superbowl coverage of the war and and I'd say: 
Take a wild guess.

Finally of course I got through. It was after all American 
made equipment and the customs agents were all talking 
about the effectiveness, the beauty, the elegance of the 
American strategy of pinpoint bombing, the high tech 
surgical approach which was being reported on CNN 
as something between grand opera and the Superbowl. 
Like the first reports before the blackout when TV was 
live and everything was heightened. And it was so eu-
phoric. Oh it's so beautiful - it's like the Fourth of July! 
It's like a Christmas tree! It's like fireflies on a summer 
night. Here I'm just going to stick this microphone out 
the window and see if we can't hear a little better. Can 
you hear it? Hello California. Can you hear us? Come 
in. it's so beautiful! It's like the Fourth of July - it's like 
a Christmas tree it's like fireflies on a summer night. I 
wish I could describe this to you better but I can't talk very 
well right now I've got this damned gas mask on. So I'm 
just going to stick this microphone out the window and 
see if we can't hear a little better. Hello California. And I 

only have one question: Did you ever really love me? Only 
when we danced. And it was so beautiful. It was like the 
Fourth of July. It was like fireflies on a summer night. 
East: O Little Town of Bethlehem - rock - throwing 
capital of the world. 
West: Those who came before me. Up: the true mean-
ing of the word arise.

wIld whIte horse

Last fall the Dalai Lama came to New York City to do a 

two week ceremony called the Kalachakra which is a 

prayer to heal the earth. And this ceremony took place 

in Madison Square Garden right in the middle of mid-town 

Manhattan. And there's a huge electronic marquee that 

announces various events at the Garden. And that week it 

was flashing: Heavy-Weight Wrestling! Barry Manilow! 

The Dalai Lama!

The Dalai Lama sat there on this huge stage surrounded 

by mandalas which were like huge maps of the earth path-

ways to the center of the world. We were allowed to ask 

questions and some of the questions were unbelievably 

esoteric- elaborate questions about karma and time and 

vajra hell and the realm of the hungry ghost. As I under-

stand it a hungry ghost is the name of a feeling- a feel-

ing you get when you feel that nothing is inside you and 

you're looking for something and walking with your arms 

stretched out like a zombie.

The Dalai Lama is an incredible speaker and a brilliant 

teacher and woven into these lessons were a series of vows 

that he asked us to take and before I knew it I had taken a 
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vow to be kind for the rest of my life. And I walked out of 

there and I thought: "For the rest of my life?? What have I 

done? This is a disaster!"

And I was really worried. Had I promised too much? Not 

enough? I was really in a panic. And there were all these 

monks walking around. They had come from Tibet for the 

ceremony and they were walking around midtown in their 

new brown shoes and I went up to one of the monks and 

said: "Can you come with me to have a cappucino right now 

and talk? And so we went to an Italian place, he had never 

had coffee before so he kept talking faster and faster and 

I kept saying, "Look I don't know whether I promised too 

much or too little. Can you help me please?” 

And he was being really practical. He said: Look don’t 

limit yourself- don’t be so strict! Open it up! The mind is a 

wild white horse and when you make a corral for it make 

sure it’s not too small.

tIGhtrope

Last night I dreamed I died and that my life had been rear-
ranged into some kind of theme park and all my friends 
were walking up and down the boardwalk and my dead 
grandmother was selling cotton candy out of a little shack. 
And there was this big ferris wheel about half a mile out in 
the ocean half in and half out of the water and all my old 
boyfriends were on it with their new girlfriends and the boys 
were waving and shouting and the girls were saying eeek. 
Then they disappeared under the surface of the water and 
when they come up they’re laughing and gasping for breath.
In this dream I’m on a tightrope and I’m tipping back and 
forth trying to keep my balance. And below me are all my 

relatives and if I fall I’ll crush them.
This long thin line, this song line, this shout.
The only thing that binds me to the turning world below 
and all the people and noise and sounds and shouts. This 
tightrope made of sound. This long thin line made of my 
own blood. Remember me is all I ask and if remembered be 
a task forget me

tornado

Last year about this time, there was a big victory pa-
rade in New York after the Gulf War. And it was weird, 
suddenly tanks were driving through my neighbor-
hood and all these people dressed up like sports fans 
were running around screaming hysterically about be-
ing number 1.

But it was the guys bringing up the rear of that parade that 
were the most ghostly, the Vietnam vets still dressed in 
their fatigues and occasionally joining in with some kind 
of long forgotten Huey Newton power salute and they're 
straggling along like ghosts that just won't go away.
And I stood by and watched this parade and I was going 
the wrong way..backwards. Then just few days ago I read 
a really eerie statistic- twice as many Vietnam vets have 
committed suicide since the war as died during it. This was 
the scariest parade I've ever seen.
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from “sonGs and storIes 

form moby dICk”, 1998

why we Go to sea

Here is the island of Manhattan belted round by wharves 
and water. And on a dreamy Sunday afternoon look and 
you will see them thousands and thousands of men posted 
like silent sentinels staring at the water. Gazing at the ocean.

For meditation and water are wedded forever.

As for me when I go to sea I go as a simple sailor. 
Eight bells. Do you hear them?

And so the great flood gates of the wonder world swung 
open. And I passed through them.

audIte

Audite o vos in terra habitantes
Hanc fabulam
Audite de oceano
Et quo modo petiverint

Id quod desiderant
Quoque modo eos tandem consumpserit

Loquimini, o machinae
De libertate
Loquimini, o machinae
Per aerem temporis nostri.

O speak, machines.
Of liberty.
The shining sea surrounds us.
Speak, machine.
Speak through the air of our time.

Call me the CaptaIn

Call me the Captain. You might as well. And cap-

tains? They're always missing something. An arm a 

leg, an eye. Depressed? Of course I'm depressed. Have 

seen the white whale? No? Tiny tracks in the thin 

new fallen snow or some stray notes floating on 

the water.

(megaphone mumbling)

Still we love the old story of a sinking ship - tables 

and chairs and ropes and sails all sucked under de-

scending slowly to the bottom watched only by the 

beady eyes of a passing squid.

And the crew? A mob of unnecessary duplicates. Let 

Karl Marx write their miserable story. Nothing but 

ghosts in their shrouds. Dead these many long years. 

Drowned a long time ago in an old book.
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There is a man running on the horizon.

Moonlight on the water.

Have seen the white whale?

I'm a stranger here myself. I'm the one who got away.

Green sea

Let me tell you a story about Kokovoko
The island where I come from
The beaches are littered with rotten coconuts
And the great green sea is crashing all around

The jaguars call, the sea birds sing
Schools of fish are jabbering
Monkeys chattering, the sun burns down
Thunder boom booming all around.

Jewels in the sand and rising water
Visions I've seen and cries I've heard
I can't put these things into words
Might as well put some beans in a hollow gourd
And shake it shake it.

There are men who have seen the world
Darkest Africa Siberia or France
But when you ask them, "Hey how was it?"
They say...oh it was...it was...nice

There are lots of writers who use a lot of big long 
words

Liberty and beauty and freedom--they write it down
Ooooo words are nothing
Without their windy sound

Ooooo the green sea
Ooooo the green sea
Ooooo the greasy wheel it goes round
The humming of the breeze it makes a wishing and a 
whirring sound
The sudden silence when the burning sun goes down 

Ooooo the green sea
Ooooo the green sea

There are lots of people who talk just to hear the 
sound
The sound the sound the sound of their own voices
But take an empty shell and put it up to their ear
You can hear the ocean rumbling around in there

Ooooo the greasy wheel it goes round
The humming of the breeze it makes a wishing and a 
whirring sound
The sudden silence when the burning sun goes down 

Ooooo the green sea
Ooooo the green sea
Ooooo the green sea
Ooooo the green sea
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ahab sawInG hIs leG

Call me the Captain. You can go ahead. Let's see...
where was I? I was down in the hold. Have a look at a 
couple of charts.

And this thing here? Didn't hurt a bit.
Everyone has a dark little secret, sure. And Adam be-
gat Abraham begat Darwin
begat quantum physics.

Sure I could escape in a kayak, get a little place in the 
Berkshires, give up the ship, but hey, the invention 
of the ship was the invention of the shipwreck, if you 
see what I mean.

And the great white whale to me? Have seen it? Yes? 
No? The color of a vile wind, the color of something 
that stinks to high heaven, the color of my missing 
leg, the color of a clock that's running out of time, 
the color of nothing.

Allow me to quote my favorite passage. And the Lord 
shall smote Leviathan, that crooked serpent, that 
piercing serpent and He shall slay the dragon that 
is in the sea. 

Isaiah twenty-seven, one.

hanGInG Johnny

They call me Hanging Johnny
Because I hang so many men
I keep the men in line
I give their order to them
So pull lads pull. Lower away

Stick your hand in fire
Walk on the polar ice
Or we'll hang you from the yard arm
We won't think about it twice
I give the orders
I am the Captain's Will.
So pull boys pull

They call him Hanging Johnny
Cause he hangs so many men
I 'd hang my dear old mother
I'd hang my best friend

So when you see a whale boys
Lower for the kill
I give the orders
I am the Captain's will.

Ooo the beauty of a night on the summer sea
Written up there in the dying stars
The way the world should be.

Then we'll cut you down
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Put you in a box
Drop you in the water
Without a second thought
We'll reduce you to a teardrop. A teardrop.

So pull the whale in
Raise the buried dead
And if you disobey
You all heard what I said.

Ooo the beauty of a night on the summer sea
Written up there in the dying stars
The way the world should be.

On this ship the Captain 
The Captain he is King
He can kill you if he want to
And you can't do a thing
I am the order
I am the Captain's will
So pull boys pull.

My name will be written in the starry nights
I'll live forever in the wild heights
Written up there in the polar lights
Remember me.

My name will be written in the starry nights
I'll live forever in the wild heights
Written up there in the polar lights
Remember me.

My name will be written in the starry nights
I'll live forever in the wild heights
Written up there in the polar lights
Remember me.

man In the moon

Seat thyself sultanically upon the moons of Saturn 

and take high abstracted man alone and he is a won-

der a grandeur and a woe. But zoom in closer and look 

at mankind as individuals both historical and heredi-

tary and you will see they are for the most part a mob 

of unnecessary duplicates.

The moon on the water. It shines like a lucky dime. 

A single pale circle. And the ocean's skin as thin 

as man's.

And yet some certain significance lurks in all things, 

else all things are little worth and the round world 

itself but an empty cipher a huge zero to sell by the 

cartload to fill up some morass in the milky way.

What makes the front of man? His eyes. It is his eyes.

boy oVerboard

Pip the cabin boy. He slipped and fell.
Landed in the water
He fell into another world.
Boy overboard. Boy overboard.
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He slipped slow motion down
A ringing in his ears
Ding dong bell.
He fell. He fell. He fell.

Shafts of light everything is striped
Underwater light

The sweet things of the world
The thundering hills the cheeks of young girls
Become just thoughts

Pip the Cabin Boy he dropped down to the bottom
He fell without a sound
And down on the ocean floor he walked around.
Boy overboard. Boy overboard.

Pip saw God the weaver working at his loom.
God said, listen Pip even if you drown down here in 
the gloom
Even if you call, I can't see you.
I can't hear you. I'm busy.
All creation mechanical. All creation mechanical.

last man

Up in the masthead high above the deep black sea.
Sparkling rain is wrapping all around me
Comets fly by Planets turning in their spin
I whirl I whirl around with them

I fly through the silent night
I'm part of it - a tiny speck - a molecule
A drop in the heart of it

On bright days - the great white clouds go sailing by
They look like giant whales and boats in pursuit of 
them.
On dark nights great panoramas in the sky
And down below me the ocean's rolling

But then I think what if I slip?
Or move my foot or hand a bit
I'd find myself falling
Through a hole in the world
Down into the summer sea

Some believe that there's a bigger plan
And accidents are just another part of it
But I am just a simple man
I'm falling into the heart of it.

And if a man is what he knows
then I would be - a tiny speck - a molecule
Just a drop in the heart of it
There are divers who go down
They walk on the bottom of the ocean just to take a 
look around
But if I fall from way up here what would I be
Just another drop in the heart of the green sea
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And the waves roll and the crests and the swirls
And if I slip I would fall I'd be falling
Through a hole in the world
Down into the summer sea

And the waves roll and the crests and the swirls
And if I slip I would fall I'd be falling
Through a hole in the world

And the waves roll and the crests and the swirls
And if I slip I would fall I'd be falling
Through a hole in the world

one whIte whale

How to find you

Maybe by your singing

A weird trail of notes in the water

One white whale in all these oceans

One white whale

Slipping through the nets of silence

Under polar ice caps miles down

You leave your echoes in the water

One white whale in all these oceans

One white whale

mummy paper

During the Civil War there was a severe paper short-
age since all the available rags were being used for 

bandages. Generals on both sides of the conflict were 
writing their reports on tiny scraps of old envelopes 
and tearing out pages of their Bibles to use as memo 
paper. The idea of using actual trees to make paper 
had simply not occurred to anyone yet.

Now around this time, a paper maker in Gardiner 
Maine had the idea to purchase Egyptian mummies 
and ship them to his mill. He pulped the mummies 
into a coarse brown wrapping paper used by butchers 
and grocers to wrap their chops and greens.
The mummies were a bargain at only three cents a 
pound but there was a kind of side effect. Embedded 
in the material were aromatic gums left over from 
embalming--olibanum, labdanum, issoponacx and 
ambergris. Also in the wrappings were live strains 
of ancient cholera and a disastrous epidemic broke 
out at the mill. Around the same time, the Egyp-
tians themselves began using mummy rags--the rags 
of their mummified ancestors--as fuel for the steam 
trains that had just begun to run up and down the 
Nile. For who does not burn their ancestors? Who 
does not burn their ancestors?

As for the sperm whales themselves the oldest and big-
gest mammals in the world, they attain great longevity. 
They swim the seas in enormous caravans. But the bull 
male when he's past his prime separates from the herd 
and swims by himself in wide irregular circles, talking 
to himself, like the last man in a flooded world.
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pIeCes & parts

They say that in 1842 on a plantation in Alabama 
the slaves unearthed a huge skeleton, the bones 
of a giant whale, a leviathan, from the time when 
all the world was covered with water from the An-
des to the Himalayas and even Alabama was deep 
down under.

The slaves looked at the huge bones and they said 
These must be the bones of a fallen angel.
These must be the bones of a fallen angel.

And out on the ocean, out on the water
We look for sign of him.
He looks like a giant snow hill, a fountain
Then he disappears. He's a speck on the horizon.

We see him only in parts
The flash of a tail, his beating heart.
He's in pieces in parts.

It's easier for a camel 
to slide through the eye of a needle
Than to find a whale
who hides at the bottom of the ocean.

It's easier to sail around the world in a coffee cup.
Than to see a whlae when he comes rising up

Sometimes he looks like a small white weasel
Sometimes he looks like a deep blue field

When he dives down where he hides
Full fathom five where he abides.

We see him only in parts
A fountain, fins, a speck on the horizon
Giant teeth, an open mouth
Look out look out look out. Look out.

It's easier for a camel to slide through the eye of 
a needle
Than to find a whale
who hides at the bottom of the ocean.

Hit an elephant with a dart he just reaches around 
and pulls it out with his trunk
But hit a whale in the heart
And the ocean turns red. It turns red.

We see him only in parts.
His tiny eye, his beating heart.
He's in pieces in parts.

Get hit in the head
And there may be a few things you can't recall
But get hit in your heart
You're in pieces. In parts.
Pieces and parts.

double moon

Now sometimes you've got an instinct for your enemy. You 
know exactly where he is - and sometimes you look your 
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whole life and never find him. Human madness is a cun-
ning thing. Just when you think it's gone forever it sneaks 
up behind you wearing a different disguise.

I am darkness leaping out of light. I am a man running 
out of time.

And the gods? Omniscient foreigners always speaking in 
tongues. Babbling, handing out order, hiding in corner. 
All the while oblivious of suffering man. And man himself? 
Though idiotic and knowing not what he does, he is full of 
sweetness and love.

And then one day as I stood on deck, a sea hawk swooped 
down out of nowhere and plucked this hat right off the cap-
tain's head.

And I watched as the hawk flew off until he became a tiny speck 
on the horizon. A speck holding an even smaller speck. And just 
as he disappeared, dropped from a vast height into the sea.

the Chase

First Mate

That night in the mid watch, the old man stepped 

forth and inspected his compass, sniffed the air. He 

ordered the ship turned round and suddenly right 

before us, long and sleek and gliding on the sur-

face smooth as oil was the whale. Just as the captain 

launched his boat the whale's great tail smashed the 

side and the crew spilled into the water dashed to-

gether in a boiling foaming maelstrom.

CaptaIn

The whale breached again, his enormous body 
wrapped round and round with the harpoon lines. 
"Give way!" the captain cried. "My soul's ship starts 
upon this voyage." And as he cried the great whale 
turned. A line was thrown but it spun quickly back 
and pulled him by the neck like a shot and he disap-
peared into the black water.

fIrst mate

And for a minute, silence. Nothing. The boats were some 
distance now from the ship. And then they looked around. 
“The ship! Great God where's the ship?” And as they turned 
their mouths wide open they saw the whale smash its hull. 
Ropes and sails and timbers reeled. And the great masts of 
the Pequod began to sink.

from “happIness” 2001

the hIGhway  

I live on the West Side Highway in New York City and 
it’s amazing how many things have changed there in 
the last year. It went from being a disaster area to a 
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kind of round-the-clock fun fair. Suddenly there’s a 
trapeze school right outside my window and a brand 
new park and they’re showing movies out on the 
docks. The only thing that’s hard to see is the FBI 
team posted across the street in a big tower monitor-
ing the area twenty four hours a day.

Over many months I had gotten used to the sound 
of convoys of trucks traveling by every night a kind 
of non stop low roar as they carried away the debris 
from the Trade Center. They drive by all night with 
their lights on, big flatbeds carrying chunks of metal 
and concrete, part of a pillar, a twisted fire truck.
For months the first few minutes of every day were 
the worst depressions of my life and every night I had 
the same nightmares of falling, of birds on fire. And 
every morning was like waking up in a parallel uni-
verse where it was completely possible that buildings 
and people could turn to dust before our eyes.
And now down at the site tourists are standing 
around the empty plaza on big wooden platforms 
taking pictures of the clear blue sky with their digital 
cameras. And when we look again we see the dream-
like impermanence of the world.

I keep thinking about the rumor on the net of the 
supposed fire in California. It was a huge fire that 
burned for days and after it was finally put out the 
rangers went in to check on the damage and they 
walked around the ruined forest of and they found 
a man lying on the ground. He was wearing a scuba 

outfit and fins and a mask hung from his neck and 
they stood there staring at this until they thought 
“Oh my god, the fire was put out by a helicopter that 
had scooped up water from the ocean in a big sling 
and along with the water they’d scooped up the diver. 
So there he was swimming in the kelp and suddenly 
he’s up in the air and then he falls out of the blue 
into the fire.
 
The only words that make any sense to me now are the 
words of the Dalai Lama who said, “Your worst enemies 
are your best friends because they teach you things.” 
It’s true but it makes me really wonder who the enemy 
actually is and I’m thinking about Paul Revere who 
comes galloping on his horse through all the little 
towns yelling. “The British are coming! The British 
are coming!” and the citizens of New England are sit-
ting around in their smoky little cottages and think-
ing, “Wait a second - I’m British, you’re British, pretty 
much we’re all British here - so exactly who is coming ? 
And when?”

And then there’s Andy Warhol’s fifteen minutes, his 
time-limit for fame, for the spotlight. And so why was 
it fifteen minutes? And not ten or three or a New York 
minute? And then I remembered: fifteen was a famous 
number. It was in all the papers at the time. Fifteen 
minutes was the time it took for an ICBM to reach New 
York from Moscow. You remember Moscow.
Take my days and scatter them around and they will 
be like leaves. A million thoughts take shape in the 
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dust and messages from another time and place. 
Voices and cries. Leaps of faith. Sparkling cities. And 
I am trying to remember.

the amIsh farm 

Last year I spent some time working on a farm in 
western Pennsylvania. I’d met some Amish people at 
a farmers’ market and they were selling vegetables 
and bread and they all looked so incredibly relaxed 
and happy just standing there arms at their sides 
kind of peaceful and smiling like if you wanted to 
buy their bread that was fine and if you didn’t that 
was fine too and I thought wow I wonder what it’s like 
to live that way. 
For a lot of them time stopped back in the early 
sixteenth century and they haven’t used anything 
invented in the last four and a half hundred years. 
They still just use wheels and wind. So I was hanging 
around with them and I asked if I could come and 
help out, do some weeding or cleaning up. And they 
said, “That would be wonderful”

When I got to the farm it started to rain and it 
rained non-stop for days. The family I stayed with 
was a couple, their son and a new-born who never 
stopped crying.
So we all sat around the kitchen table listening to the 
rain and the crying and waiting for the weather to 
change. Once in a while the rain would stop and we’d 
run out and pull a weed or two and then it was back 
to the kitchen table.

Actually I like sitting around kitchen tables but I’d 
never done it for days on end and I was finding it 
hard to remember why I’d wanted to come there in 
the first place.
 
The longer I was there the more obvious it was that 
I might have come at a bad time because there was 
basically always an argument going on. Now I’ve seen 
grudges and I’ve seen the slow burn of rage but I’d nev-
er seen anything like this before, this slow motion fury.

The woman would suddenly look up and say, “David, 
you know I asked you never to speak to me in that 
way.” But since no one had said anything for hours it 
seemed like a weird thing to say so I would look over 
at the husband but there was no reaction, he was like 
tuned to another station and it would be about an-
other hour or so before he answered her with some 
equally bitter come back.

Then one afternoon their three year old named 
Aquilon which is Spanish for north wind - began 
a temper tantrum that went on for hours and his 
mother is holding him and he’s kicking her in the 
face and screaming and she’s saying, “Now Aquilon 
you know that you agreed that if you would stop 
kicking mommy in the head we would revise our 
agreement about suspending your privileges for 
next week” and on and on like that and I was think-
ing “What does she think this is the UN? I mean this 
kid is trying to kill her.”
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And I thought this is just never going to end. And 
then a dense fog rolled in and we’re back to sitting at 
the table staring at each other.

Then one day the grandma came to visit and she 
joined us around the table. And she keeps saying to 
Aquilon, “Give grandma a kiss. Will you just give her 
a kiss? Come on, just one kiss.” And he’s on the spot 
now. I can see the look in his eyes and it’s the wary 
hunted look of someone who suddenly realizes he’s 
about to be tricked.
But she keeps saying, “So when will you kiss grandma? 
When will you kiss her? “She repeats over and over 
like a loop. Finally he mumbles “I’ll kiss you when 
you're in the living room.” Which I guess seems pretty 
safe to him since we’ve been in the kitchen for several 
days now. 
A couple of hours later we’re all in the living room. 
The mood has darkened even more. And she says 
"Well Aquilon we're in the living room now…" wait-
ing for her part of the deal. The deal he'd made slow-
ly comes back to him, you can watch him remember 
it. He drags himself over in slow motion and put his 
mouth to her cheek.
And I’m watching it happen – a tiny boy who had just 
learned to kiss without affection, to kiss as a form of 
payment, as part of a deal.

ChurChes

I spent a lot of my childhood hearing about the end of 
time, the apocalypse the way it was described in Revela-

tions fiery and final. My grandmother was a Southern 
Baptist missionary and she believed it was her duty to 
inform as many people as possible about the end times and 
its rewards and punishments.

On the other side of my family were the Swedes who could 
really care less about the future. Our church was called the 
Swedish Evangelical Mission Covenant Church and it was 
basically a coffee church. We’d listen to the sermon and 
then we’d go down to the fellowship room and get really 
wired on coffee. The sermons themselves were actually just 
some pretty sensible advice about being kind to neighbors, 
being reasonable and the rewards you would immediately 
receive for acting that way. As well as a lot of stories that 
Jesus told about wise men and poor men and what to do 
in certain situations and how to look at the world, really 
practical things.

Later when I began going to Italy I looked at a lot of the 
paintings and sculpture of Jesus and they all looked so un-
familiar. In these paintings he was never shown talking or 
gesturing or teaching. He was almost always pictured as a 
little baby being held by his mother or else he was dead in her 
arms. Either way he was not saying a thing.

By that time I was doing a lot of work in Italy and I of-
ten got booked into churches, which were used as theaters 
when there weren’t services going on. So I'd set up all my 
equipment - keyboards and amps and speakers - on these 
big golden altars. And it was really eerie doing these shows 
knowing that right behind me the whole time was an enor-



16
2

I In u

16
3

mous well lit plaster cast of the crucifixion. So one night I 
made what was actually a kind of tasteless joke. And the 
joke was: Why is it a good thing that Jesus was born in New 
Testament times instead of Old Testament times? And the 
answer is that in Old Testament times death was by stoning 
and that in New Testament times death was by crucifixion. 
So instead of people going like this (makes the sign of the 
cross) they would be going like this (mimes dodging flying 
rocks). Which would have changed a lot of things about 
architecture for example. So instead of the cross-shaped 
ground plan the buildings would be sort of strewn all over 
the place…like much more abstract.
 
lyInG In bed

When I was twenty six, I decided to stay in bed until 
I could think of a really good reason to get up. So I 
stayed in bed for months and I would just lie there 
and look at the sky and sort of drift. 
At the time I could afford to do this because I taught 
at night school. The students were mostly accoun-
tants and secretaries who were on the slow track, go-
ing to school two nights a week for about ten years. 
So I didn’t have to get to work until around six in the 
evening and mostly the people in the class were really 
late anyway or too tired to concentrate.

I was teaching Egyptian architecture and Assyrian 
sculpture but I wasn’t keeping up with the Egyptolog-
ical journals so a slide would come up in class I would 
look at it and draw a complete blank. I couldn’t re-
member a single thing about it. So I would just make 

things up about this or that Pharaoh and the students 
would write it down and I would test them on it. 

I figured that so much of history is speculation that 
it was maybe important to design theories for certain 
unexplainable things. For example, in some of the 
pyramids there were these holes on the exterior the 
shape of mailbox slots and they were connected by a 
long shaft that ran at an odd angle into the core of 
the pyramid down into the mummy’s chamber. And 
nobody knew why the shafts were there and so what 
I told the students was that the slots and shafts were 
oriented to the sun so that on only one day a year, 
let’s say for the sake of argument the mummy’s birth-
day, the sun would stream down the shaft into the 
inner chamber and shine into the mummy’s eyes and 
wake him up. Now eventually I did feel a bit of guilt 
about this since this was supposedly a history course 
and not free - form fiction so I quit. Not before I was 
fired but it was very close.

the Green rIVer 

Last spring I learned about a trip organized by a Buddhist group 
in New York and the idea was to canoe down the Green River 
in Utah for two weeks in total silence and then every evening we 
would study the work of the Dogen a thirteenth century Japanese 
Zen master who believed among other things that mountains are 
aware. I thought this sounded great so I decided to go

Before we left I read some books about the Dogen one called 
“Enlightenment Unfolds” 



16
4

I In u

16
5

In this book he tells several stories that are hundreds of years 
old and one was about a meeting of a teacher who came 
from India to visit an emperor in China- Emperor Wu- 
And so the two meet and the emperor says, “You know 
I’ve done so many things built temples, copied sutras, 
and supported the monks and I’d like to know what all 
this is worth.”
And the teacher said "There is no worth." 
The Emperor said: "So why is that ?"
The teacher said: These things are not real but shadows." 
"So what is worth?" said the emperor.
The teacher said: "Worth is empty and is not in things."
The Emperor said: What have you come to teach?" 
The teacher said: "Emptiness. Vast emptiness.."  
The Emperor said: "Who is it that faces me?"
The teacher said: "I don't know."

I really admire people who have no idea who they are or 
even that they are anyone at all so I kept on reading and in 
the rest of the book there were koans and poems and lots of 
lists of things to look out for when you’re on a pilgrimage
And one list went like 1) Don't pay attention to loud noises 
and shouting. 2) Don't watch herds of pigs. 3) Don't stare 
at big fish, the ocean, bad pictures, hunchbacks or puppets. 
4) Don't pretend you have something in your closed fist if 
you don't. Some of the book made sense but most of it didn’t 
really seem to apply to Utah at all but I tried to memorize 
some of the book so I’d have something to think about in the 
long weeks of silence to come.

There were ten of us and when we got to the Green River 
we were joined by another group that we had assumed were 
also students of the Dogen. As it turned they were more like 
an outward bound nature group and they had a lot of ritu-
als and songs and ways of doing things that had been sort 
of cobbled together from Indian lore and various self help 
programs. And we quickly realized that from here on out the 
trip was going to have very little to do with silence.

They would start each morning greeting the dawn with 
a piercing wordless atonal song. Every evening there was 
a ritual called the Wooden Spoon which was you all sit 
around a campfire and pass a spoon around and talk into 
it like a microphone. Telling stories about your life. Which 
was probably the ritual we hated the most. One of the rea-
sons we’d gone on the trip was to escape stories- our own 
and other people’s. But by this point we’d realized we had to 
do things their way since they were the ones with the maps 
and the food and the canoes. 

Our group was always making mistakes like stepping on a 
certain rare moss or shitting too near the campsite or spilling 
dishwater near the river and every time we did something like 
that they would jump up and down and scream “We don’t 
want to be nature Nazis but you’re poisoning the river! You’re 
poisoning nature. You’re poisoning her.” And the camp Cook 
would take her shirt off and throw herself on the ground and 
start pounding it and yelling things about mother earth.

We never really talked about why we didn’t assert ourselves. 
Maybe it had something to do with a Buddhist approach of 
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going with the flow. I don’t really know but every day it got 
worse. They talked constantly and I heard them whispering 
together sometimes about being survivors. 
They didn’t seem at all the type to have been on “Survivors” 
or any of the reality TV shows so I couldn’t figure it out. 
But as it turned out this group was also an incest support 
group so they all told their stories over and over again about 
what had happened and then one night during the wooden 
spoon two of them said they were dying, that they had only 
a few months to live. But by this time I had no feelings left 
for any of them. There were just too many rules, too many 
sad stories and I was full of resentment. They were martyrs 
and control freaks and sad people and losers, everything I 
saw in myself and hated.

I no longer felt I could look at the mountains, to try to see 
if they were aware. It just didn’t seem to matter anymore.

The trip went on. It hardly ever rained but giant clouds 
flew over and sometimes rain poured out of them. But it 
was so dry that the rain evaporated before it hit the ground.

One day I climbed up the bluffs to the top and up there was 
another world of mesas stretching as far as you could see- 
huge formations of red rock that looked like mammoth rab-
bits and run-down old barns the size of cathedrals. It didn’t 
seem like they were thinking at all. When you climbed them 
the rock would crumble in your hands like a cheap stage set.

And then I noticed that everything there looked like it was 
caught in mid-action. Like stills from a disaster film. Rocks 

teetered on the edge of the cliffs. Boulders looked like they 
were right in the middle of rolling down a steep precipice. 
Caught in time. Caught in a moment. Like I was.

mCdonald’s 

Last summer I got a job at McDonald’s and I decided 

to do this I guess out of cynicism. I wanted to see how 

mass production really works. I mean how do you make 

something that appeals to a lot of people whether its 

CDs or hamburgers? How much sugar do you put in so 

that everybody will like it? 

It was very easy to apply to McDonald’s. The applica-

tion form was half a page and I was sort of vague about 

what I’d been doing most of my life but I was immediate-

ly hired anyway and the next day I got my uniform and 

began the breakfast and lunch shifts at the McDon-

ald’s in Chinatown just a few blocks from my studio. 

The training is pretty straightforward – just put the 

uniform on and then do whatever your trainer does. 

Most of the workers at our branch were African Ameri-

cans and Chinese. My trainers, Peng and Anna, were real-

ly fast and they were smooth. They were working it like a 

Chinese opera calling out the orders and doing all this 

complicated behind-the-counter choreography. 

Everything at McDonald’s has to be too much. The 

French Fries had to be spilling out of the containers. 

The cokes had to be overflowing. You know creating 

this atmosphere of abundance! Now it’s really hard 
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to put the exact right amount of foam on a coke and 

then get it over to the counter without spilling it 

all over the place but whenever I did this exactly 

right both Peng and Anna would immediately stop 

whatever they were doing and clap their hands and 

say “Gooooood” And I was so proud. 

On the second day Peng said, “Let me guess, you’re Ger-

man am I right?” I started to tell her the long version 

which is “….well… I’m a combination of things. Swed-

ish and Scottish…. a bit of Irish….” and so on but her 

eyes were glazing over so I said, “ Actually yes. I am 

German. Basically I’m German.” And so from then on 

they called me “the German.” “Have the German come 

over here! Give the German that cup. Give the German 

the mop.”

I did pretty much everything on both shifts: fries, 

burgers, the cash register, mopping, stuffing the Hap-

py Meal bags with toys and I have to say thinking of 

myself as German was a big help.

Sometimes people I knew would come in and order 

and I’d be three feet away and looking right at them 

and I’d say “Good morning. Welcome to McDonald’s. 

Would you like fries with your pie?” 

And I thought maybe I should wink so they wouldn’t 

blow my cover but they always looked right through 

me. Maybe it’s that I shouldn’t have been there so I 

wasn’t but I didn’t take it personally because by this 

point it was all about the teamwork and selling as 

many burgers as possible and also I was getting very 

good at convincing customers to add more and more 

things to their orders.

But the best thing about McDonald’s was that what-

ever people wanted we had it! Medium Cokes? We had 

them. Triple cheeseburgers? We had triple cheese-

burgers. It was the first time in my life that I was 

able to give people exactly, precisely what they’d 

asked for. 

and so beCause It was sprInG

And so because it was spring and because I had avoid-
ed it for so long
I set off lowering myself down into a hole and then 
out across the wide plain. 
A sky full of autumn. And everything shaking and 
long blue shadows. 
I carry a photograph of a city 

A car comes driving out of a film headlights blinking 
and goes right past. 
Hello. Excuse me. Can you tell me where I am?
And I was in the middle of this long conversation with 
a friend and she said: 
“Who taught you what beauty is?” and I didn’t know 
what to say. 
And what is beauty anyway? Something enormous 
and beyond reason? 
Or deep and complicated? 
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The question kept eluding me, becoming more and 
more removed. Like off-off-off-off Broadway. Or 
sex that’s so x-rated it’s x- x- x- x-x x-rated. What 
Tom Waits calls “people who are so incredibly naked 
that they actually have no skin.”

Or maybe the answer is that life itself is just bad art. 
It has no real plot and the themes are random and 
jumbled. And there’s one story going on and then it’s 
dropped and then characters reappear and then they 
die for no reason and in no particular dramatic order.

And you have so many of your own voices telling you 
what to think and what to do and where to go. It’s like 
there are just too many writers and they’re working 
all night traveling around like the empty buses that 
circle around the city at night with no passengers. 
Sort of like they’re on automatic.

And then at the bottom of the heap there’s your sub-
conscious. And it’s always trying to communicate. But 
the problem is, it can’t use words. It doesn’t know any 
words. So it shows you things. See this blue? What 
does this remind you of? 
And you can spend years trying to figure this kind 
of thing out.

And then there are the holes in language. Here’s one. 
I’ll just hide here for a few minutes before we go on. 
“Wait.” I said, “Wait for me. Until summer anyway. 
Just wait for me.” But you didn’t. You didn’t wait.

the report

It started out with a bad day. I was sitting around in 
my studio feeling sorry for myself and the phone 
rang and a voice said “This is…so and so…I’m from 
NASA and we’d like you to be the first artist in resi-
dence here.” And I said, ”You’re not from NASA …” 
and I hung up the phone. 
About five minutes later the same person called and 
I said, “C’mon…I mean…” I was sure it was a fan who 
had figured out what my secret dream was and had 
decided to torture me.
Finally I called someone at NASA and he said that 
yes I had actually been chosen to be the first artist 
in residence for NASA and that he wanted to see if I 
was interested. 
I said what does an artist in residence actually 
do? What does that mean with a space program? 
And they said they didn’t really know what that 
meant and what did I think? And I thought: Who 
are these people?

Anyway I took the job and for two years I worked as 
a government agent in the space program. I went to 
a lot of the NASA centers - Hubble and Ames and 
the Jet Propulsion Lab in Pasadena and Mission Con-
trol in Houston. And I looked at all sorts of projects 
and research on nanotechnology, robotics, various 
models of time, space telescopes, superstrings. And 
gigantic visionary projects, almost like art projects, 
like building a stairway to space.
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My official post was as NASA’s first artist-in-residence. 
And I was so proud. I thought: You know you almost 
never get to be the first at anything. And I took it re-
ally seriously like trying to figure out various ways to 
for artists and scientists to do things together.

Recently I got a letter asking me to submit my final re-
port to sum up my experiences at the agency. This was 
really daunting. What sort of report could it possibly 
be? Should I start with science or beauty? Or should it 
be about the similarities of science and art? Or maybe 
the differences? The science of art or the art of science?

I was in the middle of the first draft of my report when 
I got another call from the agency and they informed 
me that I’m not just the first artist in residence at 
NASA. I’m also the last. So I revised my report pretty 
substantially and this is it.

startInG

Starting is always the hard part. It’s like stuttering. 

You’re only afraid at the beginning. That’s where the 

fear is. So you only st-st- stutter at the beginning of 

a word. When it’s st-st-starting. Nobody ever stut-

ters at the end. There’s no stuttering-ing ing..ing. Be-

cause by then it’s too late to be afraid. By then there 

are only the regrets.

the aCCIdent

The job itself? The job started with an accident. 
February 2, 2003. The shuttle Columbia blew up and 

the pieces came shrieking down at hundreds of miles 
an hour bouncing onto lawns and plunging into swim-
ming pools, shattering along highways. A seven hun-
dred pound rocket engine fell into the moss in the 
middle of a forest and the trail of parts stretched from 
California to Florida. Thieves on horseback roamed 
around the wreckage posing as NASA scientists, pick-
ing up circuit boards and tiles and bits of twisted metal. 
And I thought- it’s happening again: our technology is 
just blowing apart and falling back down on top of us. 

And then they began putting the pieces together in 
a big warehouse arranging the tiny fragments into 
the shape of the shuttle. There was so much space 
between the pieces. Mostly it was a map of missing 
things. And I thought, “When you look at something 
this big and this broken, where do you begin?

hubble

One of the first places I went was Baltimore because the Hub-
ble Space telescope is there. One of the most beautiful images 
I’ve ever seen was on the front page of the New York Times 
and it was a picture of these huge towers of cumulus clouds 
with bright spikes of light jutting out. And what looked like 
the sky was pink and pale baby blue. And the caption below 
was “Stars being born in outer space” And I couldn’t believe 
it. It was like something straight out of a Disney cartoon.

And so I spent some time at Hubble headquarters and I got 
to talk to the people who were interpreting the data from the 
telescope and then making images from these numbers. And 
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I said, ”Now, are these the actual colors out here? I mean 
does it really look this pink and blue? And they said, “Well 
every picture is a kind of interpretation in some ways of 
course… …..” 
And I said…”But could you have used a whole different 
color range? Interpreted that baby blue as gray and maybe 
that pink as brownish purple? I mean how did you arrive 
at these colors?”
And they said, “Well…we thought people would like them.”

And I said, “You thought people would like them? And 
I’m the one they call the artist in residence here? Don’t you 
know this could really fool people? I mean they might get the 
wrong idea about what’s going on out there. I mean that 
looks so perfect! It looks like a Tiepolo painting! It looks 
exactly like a painting of …of…heaven”

Then again we’re always fixing up photographs. Like that 
miserable Christmas when everybody was standing around 
the tree all pale and angry and exhausted. Just do a little 
tweaking in Photoshop and suddenly it looks like everybody 
had a really great holiday.

stars

And then there are the stars, the bonfires of the uni-
verse. And they are so many different colors - red, yel-
low, green, brilliant white. And there are the brown 
dwarves and the hot blue giants and the cool dim red 
ones. So dim you can hardly see them. And the an-
cient bundles of stars ten billion years old and packed 
so tightly they look like endless unfocused light.

But the thing I hadn’t realized was that stars aren’t there 
in a random way. There’s a secret order in the sky and 
the colors of the stars tell you their age, their origin, how 
they began. And I had never realized this before. I’d 
never realized that I was living in an enormous clock.

the audIenCe

To make art, we say today, it helps to have an audience. 
But what kind, I said, burning my fingers on the hot toast. 
Well it starts out in your living room and you do puppet 
shows for your parents and their friends and then later 
you’re playing in bars and clubs and then some theaters 
and maybe later in some big opera house and then later it’s 
back to clubs and bars and then you’re back in your own 
living room performing for - you know - the neighbor’s kids. 

Recently I was in Turkey and I was watching TV and it 
was a music show and an orchestra was playing but they 
didn’t cut away between pieces. They kept the cameras roll-
ing while the orchestra was tuning up for the next piece 
and because this wasn’t always the most interesting shot 
the cameras would turn around and begin to shoot the au-
dience. What was amazing was that almost everybody in 
the audience had UZIs and AK-47’s. And they’re standing 
around with these giant guns. That’s just what they did in 
this particular Turkish city. Obviously for performers this is 
their worst nightmare: a heavily armed audience and a lull 
in the action when anything might happen.

Keep it moving we say in America where it’s really more 
about the audience and what they want and when they 
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want it . And what they want is mostly more shows, more 
of the real stuff of life. Real life. Life the way it should be, 
could be. Sometime. Somewhere. But we do have such a cold 
touch. Fixing things even if they were working before we 
started to fix them.

And at the beginning of the war with Iraq everybody was  
so baffled. 
We kept saying, “But… but…why does everybody hate us? “
We actually think this about ourselves- that we are people 
who care about the world, who run into burning buildings 
to save people. 
And we explained this to ourselves over and over-why they 
hate us. 
“They hate us because we’re rich and democratic and free. 
That’s why they hate us.” It’s like in high school when the 
beautiful girl says:“People hate me because I’m beautiful.” 
“No. People hate you because you’re a jerk. ”

Then again what does beauty have to do with it?
As in America the Beautiful, a country where every road 
leads to a phone
And along the way there’s Chuckie Cheese and a million 
different snacks.
And you are never going to go hungry. 
And just because you’re so sick of loud alarms and orange 
and red alerts doesn’t mean we know for one second how 
they really work. And what they do.
Hey! Look up there! It’s our super-size flag. And tell me how 
you will know when this war is over? Because this war will 
never be over, It will just keep moving from place to place.

lolabelle

I live in downtown Manhattan next to the West 
Side Highway right near a major tunnel into the 
city. And for the last three years my corner has 
been a police checkpoint and there are constant 
sirens, blockades. 
And during orange alerts, motorcades of police cars 
go screaming up the highway as they train for ma-
neuvers and across the street hidden at the end of 
the pier there’s the FBI headquarters. And so lately 
I’ve tried to get out of town as much as possible and 
so I’ve been going on these long ten day walks.

Last spring I decided to go to the mountains and 
the idea was to take a trip with my dog Lolabelle and 
spend some time with her and do a kind of experi-
ment to see if I could learn to talk with her. I’d heard 
that rat terriers could understand about five hundred 
words so I wanted to see which ones they were.

Terriers are working dogs. They’re all about security 
and they’re bred to protect borders and so they do 
constant perimeter checks looking for any suspicious 
holes or breaks in the walls, little irregularities. So Lo-
labelle does her rounds around my studio every day. 
She also does a bit of herding so when new people 
come into a room she taps them on the knee with her 
nose to take a running count and then she trains her 
eye on the door keeping track of the motion in and 
out of the room. But if someone leaves the room she 
can’t subtract. (Let’s see ten minus one would be…
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um….). So she has to start counting all over again 
from the top. So this is a really time consuming job.

I took Lolabelle to California up into the northern 
mountains to a little isolated cabin near a Zen monas-
tery. They brought food up from the monastery every 
few days but we never actually saw anyone. The bread 
and vegetables and supplies just appeared once in a 
while near the gate and so it was the ideal situation 
for an experiment like this one.

It was February and the mountains were covered with 
tiny wild flowers. And every day was so beautiful that 
we just got up and went out and it was so dazzling 
peaceful. Such a huge tall sky. Very thin pale blue air 
and hawks circling. So every morning we just head-
ed out and started walking and what happened was, 
more or less, beauty got in the way of the experiment. 
It was just so beautiful up there that I forgot about 
the whole project really. It just slipped my mind.

Most days we walked way down to the ocean which 
took several hours and we almost never saw anyone 
on the trails and Lolabelle would trot in front of me 
on the path- checking it out, doing a little advance 
work, a little surveillance.

And for fun sometimes she would drop back and hide 
behind a rock and I would turn around and come run-
ning back up the path calling her name. And she would 
jump out from behind the rock laughing her head off.

And then we’d keep on going, just sort of goofing 
around and checking out plants and lying down and 
having snacks of carrots.
 
Occasionally out of the corner of my eye I’d see some 
turkey vultures circling in this very lazy way high up 
in the sky. I didn’t think much about it. And then one 
morning suddenly they were swooping down right in 
front of me and I could smell them before I could 
see them, this wild and super funky draft of air. Like 
somebody’s really really bad breath. And I turned 
around and they were dropping down through the 
air lowering themselves straight down vertically like 
helicopters with their claws wide open. And hover-
ing, right on top of Lolabelle.

And it seemed impossible that they could just hover 
like that. And then I realized they were hovering be-
cause they were in the middle of changing their plan. 
This little white thing that had looked like a tiny 
white bunny from two thousand feet up was turning 
out to be just a little too big to grab by the neck. And 
they were hanging there for a moment, weighing it, 
calculating, figuring it out.

And then I saw Lolabelle’s face. And she had one of 
these brand new expressions. First was the realization 
that she was prey and that these birds had come to 
kill her. And second was a whole new thought. It was 
the realization that “They can come from the air! I 
mean I just never thought of that. A whole one hun-
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dred and eighty more degrees that I’m now respon-
sible for. It’s not just the stuff down here the paths 
and the roots and the ocean and the trees and smells 
and dirt. But all this too.”

And the rest of the time we were in the mountains 
out on the trails she just kept looking over her shoul-
der and trotting along with her head in the air.
And she had a whole new gait, really awkward, her 
nose not to the ground following the smell but point-
ing straight up. Sniffing. Sampling. Scanning the 
thin sky. Like there’s something wrong with the air.
 
And I thought where have I seen this look before? 
And I realized it was the same look on the faces of my 
neighbors in New York in the days right after 9/11 
when they suddenly realized first: that they could 
come from the air and second: that it would be that 
way from now on. It would always be that way. We 
had passed through a door. And we would never be 
going back.

from “homeland” 2007

the lark

There’s a story in an ancient play about birds called 
“The Birds” 
And it’s a short story from before the world began
From a time when there was no earth- no land.
Only air and birds everywhere 

Birds making huge patterns in the air….
But the thing was there was no place to land. 
Because there was no land! 
So they just circled around and around. 
Because this was before the world began. 

And the seasons were running and the light was ex-
panding. 
And the sound was deafening. Song birds were  
everywhere.
Billions and billions of birds.

And one of these birds was a lark and one day her fa-
ther died.
And this was a really big problem because what should they 
do with the body? And it was a big question- and it was a 
new question. 
There was no place to put the body because there was 
no earth.
And it went on for five or six days 
And they were all trying to think of what to do with the body.
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And finally the lark had a solution: She decided to bury 
her father 
in the back of her own head. 
And this was the beginning of memory.
Because before this no one could remember a thing. 
They were just constantly flying in circles. 
Constantly flying in huge circles.

why do people hate us?

Let me burn down your city. Let me burn up a child.

Let me shoot up some cars. Cause I’m a bad guy. I’m a 

bad guy.

 

Let me blow up your churches. 

Let me blow up blow up all your mosques.

All your government buildings. 

Cause I’m a bad guy. I’m a bad guy.

I’m gonna take you down. I’m gonna buy you out.

I’m gonna own your country. I’m gonna force you out. 

Cause I’m a bad guy. I’m a bad guy.

I’m gonna break both your legs. So you can’t walk

Put a hood on your head I’m gonna make you talk.

Cause I’m a bad guy. I’m a bad guy. 

I believe in liberty. And I believe in the flag

And I believe in democracy. 

And all the freedoms we’ve had.

But I think just for now they have to go away

There’s no place for freedom. When war is here to stay 

When war is here to stay.

mambo and blInG

You know with the elections going on there are so many 
stories about the future flying around. All the candidates 
have all their own scenarios about what’s going to happen. 
But talking about the future is an art form. It’s really hard.

Take the classic problem, calculating your odds for some-
thing that might happen to you. For example, you have 
more chance of getting hit and killed in a car crash than 
dying in a plane crash. But things keep changing so you 
have to keep recalculating the odds and updating the list. 
So you have to keep adding things like being hit by debris 
from the space station or being wiped out by a tsunami or 
getting rushed by a crane falling on your building 

And then you have to keep crossing other things off the list 
like influenza and avian flu and getting trampled by herds 
of horses or being hit by a blowdart as you get out of the 
subway. Or choking on dirt. So it’s like a huge project.

Meanwhile just going through security at the airports…
has become so sad
What could have been a lot of fun- taking your clothes off 
in public… has become so grim. No laughing! No talking! 
And when you frisk the old people their pants are falling 
down and everybody standing in line in their frayed old 
socks and their possessions laid out on conveyor belts…
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You know I just love that John McCain called Rush Lim-
baugh a clown and then when he was doing a TV interview 
the interviewer said, “don’t you think you owe an apol-
ogy” and McCain said, “Yes I’d like to apologize to all the 
clowns- Bozo and Rusty and Krusty I’ve been getting letters 
and emails from them and they were all offended that I’d 
mentioned them along with a weasel like Mr. Limbaugh.

Let’s hear it for the clowns! Your silence will be considered 
your consent
Ah This world which like Kierkegaard said can only be un-
derstood when lived backwards…which would entail an in-
credible amount of planning and confusion… Then there 
are those big questions always at the back of your mind like: 
Are these two people actually my real parents? Should I get 
a Prius? And you – you who can be silent in 4 languages
Your silence will be considered your consent.

I see myself dressed in old plaids… my eyes gleaming and 
black like nail heads… popping out of the wood …waiting 
for the hammer

You know the reason I really love the stars is that we cannot 
hurt them…
We can’t burn them…we can’t melt them or make them 
overflow. We can’t flood them. Or blow them up or turn 
them out. 
But we are reaching for them we are reaching for them.

Ah but those were the days before the audience and what the 
audience wanted. And what the audience said it wanted. 

And truth itself was so untransferable. The pitfalls the 
pratfalls the pitbulls, the bullfights, the long nights, the fall 
from the heights

And my face was still laughing long after it was funny- 
stuck in this expression….some kind of new pause mode. 
Impossible to cancel.

Guided by convictions,,,,,not my own…I go forward. And 
it’s oh so quiet here. And oh so glamorous. So full of mambo 
and bling.

And most animals when they die look for a place to hide
Small birds just fall to the sidewalk as if this was a natural 
stage of life..
as if it was part of the plan to lay there near the speeding 
traffic, garbage trucks about to back over them.

And you know that scene in the movie- a man comes run-
ning into the saloon and he’s out of breath and skids to a 
halt and he’s looking around kind of wildly and he says, 
“There’s trouble out at the mine! There’s trouble out at the 
mine,” and every single person there stops whatever they’re 
doing- people drinking stop with the glass halfway to their 
mouths, the card players stop in the middle of the deal, the 
bartender comes from behind the bar and they all go run-
ning out through the swinging door to the mine. 

Citizens! Patriots!
There’s trouble out at the mine!
Drop what you’re doing. There’s trouble out at the mine. 
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There’s trouble!
There’s trouble out at the mine. There’s trouble!! There’s 
trouble out at the mine!

the underwear Gods

I’m thinking about those huge people up there 
on the billboards.You know who I mean, the huge 
people in their underwear, with their heads two sto-
ries high. And their giant eyes and perfect legs. And 
they’re everywhere- painted on the sides of buildings, 
on brightly lit billboards. You know who I’m talking 
about. I’m talking about the Underwear Gods…

And they’re colossal and they’re everywhere. Hous-
ton and Broadway, midtown, along the highways. 
And they’re up there day and night. No matter what 
the weather, in the fog, in the snow. On all the sunny 
days. There they are. Enormous and perfect.

And sometimes they’re out clubbing and sometimes 
they’re lounging around drinking different sparkling 
waters. Always always always in their underwear.

And in this dream they come down off the billboards 
and they start walking around the city in their huge 
underwear. And they’re massive. And they get down 
from the billboards yes. And then they walk right 
down the big avenues. And everyone has to get out 
of their way. And they’re the only ones who are ex-
actly the right size, the right scale for the city. The 
only ones big enough to fit in anywhere. And they’re 

ready for anything. And they say: Who cares? Who 
cares? We’re the underwear gods.We’re the under-
wear gods.

pICtures and thInGs no man’s land

By the way, did you know that State Senator Thomas 
K. Duane has been sending these two page letters to 
New Yorkers lately about what to do in the event of 
an evacuation? And he describes about fifty things 
you’ll need have around in order to be prepared for 
"a number of potential threats.”
These items include a whistle, personal hygiene prod-
ucts ]and a fire extinguisher. Also a go-bag which is 
a kind of suitcase on wheels containing car keys, ID, 
a first aid kit and - he suggests- approximately fifty 
dollars in cash.

Speaking of readiness, the National Rifle Association 
has been campaigning in Texas to convince women to 
carry handguns in their purses so they would feel more 
secure. The late governor of Texas Ann Richards said 
“ Now I’m no sexist but there’s not a single woman in 
Texas who could find a gun in her handbag.
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