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Tudo começou com uma viagem inesperada, presente de A. Felix, seguido de um descomunal 
desvio de rota (por conta de um telefonema de B. Patrícia e T. Flory) e o encontro com a ilha. 
Um livro presenteado por J. Milward trouxe uma outra ilha e seu habitante-fantasma: Morel. 
Depois chegaram outros viajantes, em diferentes embarcações, originários de ambos mundos: 
Amélie N., Hilda H., Francis P., Paul A., A.-C. Sponville e o cão Faísca.

Em Lilliput, diminuta herdeira desse arquipélago de tantas ilhas sobrepostas, a luz é tênue, os 
movimentos receosos, os sons sussurram discretos vapores secos e os socos, logo evaporam. 

Técnica:
magnetização vaporosa acionada por ideias levemente distraídas.

Dimensões:
confortáveis.

Método (não):

1. relações abstratas  
substância (não), diferença (in), estado (circunstância), grandeza (pouquidão), excesso (singeleza), 
foco (dispersão), 

mas, principalmente, distração como uma possibilidade de aferir vulnerabilidades: dispositivo para 
alcançar a essência, ainda que em seu estado utópico de miragem fundante.
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2. processo: 
negligência, incerteza, erro, esquecimento, surpresa, 

mas, principalmente, fraude como suspensão moral da empáfia da ciência.

3. meios:   
registro, arremedo, escuta em silêncio, 

mas, principalmente, taciturnidade como instrumento de evitar (para sempre) ataques de tagarelice.

4. desejos: 
[individuais] 
capricho, rejeição, ausência de motivo, floreio ocasional.

[com referência à sociedade]
tirania, anarquia, abandono, permuta sovina. 

5. afeições:
religiosas (não)
morais (não)
pessoais (coragem e fanfarra)
altruístas (não)
sociais (carícias)
contemplativas (sim)

6. base epistemológica:

“Uma coisinha de nada, mas com estilo. Que se sustente, meu deus ... Pois esta é a função da his-
tória: fazer um homem ver a coisa diante dos olhos, enquanto mostra a ele uma outra coisa ... No 
limite: a felicidade não existe. É necessário, portanto, inventá-la. Onde nasceste, morte?”
Ponge + Auster + Sponville + Hilst 



I

Terreno livre: mudar a roupa do mundo, sempre em 
balanço de lá para cá. O chão é movediço, os tapetes, 
voadores, e nós, mesmo sem sair, já não estamos mais 
aqui. Resta a pergunta inicial do Sr. S.: para onde vai o 
branco da neve que derrete? O branco está na neve, mas 
não lhe pertence, por isso ele não a segue, ele fica. Essa 
é a cisão original de ambos mundos, ou seja, o sentido 
admirável de toda poética patafísica reside em religar o 
branco à neve. A escolha resume-se, portanto, a algo ou 
nada... Es geht also um die Alternative: etwas oder nichts. A 
única possibilidade de êxito (and exit) da diáspora seria 
um verbo de ligação, amálgama de mundos. 

“A mudança, entretanto, era bem maior: Clémence não 
só tirava a roupa do dia-a-dia para enrolar-se em tecidos 
luxuosos que lhe davam ares de rainha indiana, mas 
também trocava a alma de mãe de família pela de uma 
criatura fantasmagórica, dotada de poderes excepcionais.”
A.N. 2002

7. Principais resultados obtidos: 



II

A realização de mapas magnéticos em todos os pontos 
de ambos mundos (aferidos o campo magnético-h, a 
declinação-d e a inclinação-i.) Os valores encontrados 
são memorizados e, prontamente esquecidos. Poste-
riormente é traçada uma linha pelos pontos onde a 
declinação tem o mesmo valor; outra por aqueles em 
que a inclinação tem o mesmo valor etc. Outro aspecto 
fundamental a ser observado é a influência da variação 
da temperatura sobre as propriedades magnéticas das 
substâncias ferromagnéticas. Observou-se que, aumen-
tando a temperatura, as propriedades magnéticas dimi-
nuem. Para cada substância ferromagnética existe uma 
temperatura na qual ela se desimanta por completo. 
Essa temperatura é chamada ponto curie:

para o ferro 770oC
para o níquel 354oC 
para o dry martini 18,3oC
para a magnética 580oC 
para o cobalto 1130oC



III

Ressaltamos, no presente estudo, que o primeiro regis-
tro de uso da bússola marítima encontra-se no relatório 
3º de Zhèng Hé (1115 d.C.). Marco histórico, que 
determina tanto o fim da liberdade imaginativa, quanto 
a volubilidade transgressora de ir e vir. 
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