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Nota

Lançar três moedas é uma técnica usada na consulta do I 
Ching, sistema de adivinhação que teve origem na China, há 
mais de três mil anos. Foi usado por reis em tempos de guerra e 
por pessoas comuns para solucionar os problemas da vida. Ao 
lançar três moedas seis vezes, um dos 64 estados é revelado e um 
texto elabora seu significado. Confúcio, um dos mais importan‑
tes intérpretes do I Ching, disse que, se pudesse, dedicaria cin‑
quenta anos ao estudo do livro. O texto original do I Ching é 
poético, denso, altamente simbólico e elaboradamente sistemá‑
tico, profundamente filosófico, cosmológico em sua abrangên‑
cia, e notoriamente misterioso.

Nas páginas que se seguem, foram utilizadas as três moedas 
— a técnica inspirada pelo I Ching, mas não o próprio I Ching, 
que é algo diferente.
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Mais uma nota

Todos os resultados dos lançamentos de moedas lançadas  
resultam do lançamento de moedas de verdade.
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Frequentemente, eu contemplava o mundo de uma boa 
distância, ou simplesmente não o contemplava. A todo instante, 
sem que eu percebesse, pássaros sobrevoavam minha cabeça, 
nuvens e abelhas, o murmúrio das brisas, o sol sobre minha car‑
ne. Eu vivia somente no mundo cinzento e insensível da minha 
mente, no qual eu tentava racionalizar tudo sem chegar a ne‑
nhuma conclusão. Eu queria ter tempo para conceber uma vi‑
são de mundo, mas nunca havia tempo o bastante e, além disso, 
as pessoas que tinham esse tempo pareciam tê‑lo desde muito 
jovens, elas não tinham começado aos quarenta. A literatura, eu 
sabia, era a única coisa que poderia ser começada aos quarenta. 
Se você tem quarenta anos quando começa, ainda pode ser con‑
siderada jovem. Para todas as outras coisas eu era velha, todos os 
barcos já tinham zarpado, estavam muito longe da praia, en‑
quanto eu ainda tentava chegar à praia, sem saber nem sequer 
qual era o meu barco. A garota que estava em nossa casa — ela 
tinha doze anos — me fez, mais do que ninguém, enxergar mi‑
nhas próprias limitações: minha fragilidade, minha obediência, 
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minhas revoltas mesquinhas; sobretudo minha ignorância e 
meu sentimentalismo. Quando entrei na sala de estar pela ma‑
nhã, tinha metade de um cachorro‑quente sobre a mesa. Eu dis‑
se que era uma banana. Então eu soube que eu era velha demais 
para este mundo, que ela havia me superado com muita natura‑
lidade, e que continuaria me superando. Minha única esperan‑
ça era transformar a paisagem cinzenta e turva da minha mente 
em uma coisa sólida e concreta, totalmente separada de mim, 
algo que não fosse eu de forma alguma. Eu não sabia o que seria 
essa forma sólida, nem sequer qual formato ela teria. Eu só sabia 
que precisava criar um monstro poderoso, já que eu era um 
monstro tão fraco. Eu tinha que criar um monstro separado de 
mim, que soubesse mais do que eu, que tivesse uma visão de 
mundo e que não confundisse palavras tão simples.
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Lançando três moedas em uma mesa. Duas ou três caras — sim. 
Duas ou três coroas — não.

Este livro é uma boa ideia?
sim
Agora é o momento de começá‑lo?
sim
Aqui, em Toronto?
sim
Então não há nada com o que se preocupar?
sim
Sim, não há nada com o que se preocupar?
não
Eu deveria estar preocupada?
sim
Com o que devo me preocupar? Com a minha alma?
sim
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A leitura vai fazer bem a minha alma?
sim
Ficar quieta vai fazer bem a minha alma?
sim
Este livro vai ajudar a minha alma?
sim
Então eu estou fazendo tudo certo?
não
Estou conduzindo meus relacionamentos da forma errada?
não
Estou errada ao ignorar o sofrimento dos outros?
não
Estou errada ao ignorar o mundo político?
não
Estou errada ao não ser grata pela vida que tenho?
sim
E todas as coisas que posso fazer com ela porque tenho tempo e 
recursos?
não
Por ter minha própria identidade?
sim
Já passou o tempo de me preocupar com minha própria identi‑
dade?
sim
Este é o momento para começar a pensar sobre a alma do tem‑
po?
sim
Tenho tudo de que preciso para começar?
sim
Devo começar no princípio e seguir em frente até o fim?
não
Devo fazer o que eu tiver vontade e depois juntar tudo?
não
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Devo começar no princípio, sem saber onde isso vai dar?
sim
Essa conversa é o princípio?
sim
E aqueles rolos de fita colorida que a Erica me deu, ali naquele 
canto. Devo usá‑los de alguma forma?
não
Devo apenas deixá‑los ali e ficar olhando para eles?
não
Devo devolvê‑los para ela?
não
Devo guardá‑los, tirá‑los de vista?
sim
Neste armário?
sim.

Vai ser difícil não pensar em mim mesma, mas na alma do tem‑
po. Eu tenho pouquíssima prática em pensar na alma do tempo, 
e muita prática em pensar em mim mesma. Mas nada é fácil no 
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começo. A expressão a alma do tempo me acompanha desde que 
Erica e eu viajamos para Nova York na véspera do réveillon, há 
vários meses. A frase também estava na minha cabeça um pouco 
antes dessa viagem. Eu me lembro de explicá‑la para ela deta‑
lhadamente na plataforma do metrô. Estávamos hospedadas no 
apartamento da Teresa e do Walter, que tinham saído da cidade 
para visitar a família durante o Natal. Naquela noite eu vomitei, 
bêbada, na privada deles. Mas isso aconteceu muito mais cedo. 
Era dia 31 de dezembro?
não
Engraçado, eu não me lembro de estar frio nem de estar de ca‑
saco. Era primeiro de janeiro?
não
30 de dezembro?
não
Foi em outra viagem totalmente diferente?
sim
Acho que não. Eu estava explicando a alma do tempo para a 
Erica, sobre como nós somos indivíduos que ou não temos al‑
mas, mas vivemos uma espécie de alma coletiva que pertence ao 
tempo ou é o tempo; ou nossas vidas — nós — são a alma do 
tempo. Eu não estava totalmente certa quanto a qual seria a al‑
ternativa correta. A ideia estava ainda engatinhando, e ainda ho‑
je continua nesse estágio. Ela ficou muito entusiasmada, en‑
quanto eu encontrava um grande alento na ideia de que minha 
alma não era propriedade minha — que ou a minha vida era 
uma expressão da alma do tempo, ou a minha alma era o tempo. 
Eu não sei se estou sabendo explicar. Estou?
não
Não, não. Espero conseguir entender melhor o que eu quis dizer 
na plataforma do metrô, e o que tanto entusiasmou a minha 
querida amiga Erica. Eis meu objetivo declarado, meu plano ou 
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projeto, enquanto escrevo isso — entender o que a alma do tem‑
po significa, ou explicar isso para mim mesma. É uma boa pre‑
missa para este livro?
não
É limitada demais?
sim
A alma do tempo pode ser parte dele?
não
Tenho permissão para te desobedecer?
sim
Então parte deste livro será definitivamente sobre isso. Talvez eu 
não devesse ter dito que eu queria explicar para mim mesma, mas 
explicar para outras pessoas. Melhor assim?
não
Materializar em vez de explicar?
sim
Estou com dor de cabeça. E cansada. Não deveria ter tirado 
aquele cochilo. Mas se eu não tivesse tirado o cochilo, estaria 
mais mal‑humorada ainda, não é?
não.

~

Hoje eu chorei quando o Miles estava saindo de casa. Quando 
ele perguntou o motivo, eu disse que era porque eu não tinha 
nada para fazer. Ele disse: Você é uma escritora. Você tem aquele 
livro do Bonjour Philippine, tem aquele livro do I Ching — tem 
aquele livro da Simone Weil. Por que você não trabalha em um 
desses? Ele hesitou antes de mencionar o livro da Simone Weil, 
pois foi ele quem me deu a ideia de escrever sobre as ideias da 
Simone Weil, e desde que ele disse isso, já há várias semanas, 
nós dois ficamos constrangidos — por ele ter me sugerido a ideia 
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de um livro. Apesar de ter rejeitado a ideia abertamente, na cara 
dele, por volta do meio‑dia comecei a trabalhar em um livro so‑
bre Simone Weil. Miles me mandou uma mensagem à tarde 
para saber se eu estava me sentindo melhor e me ligou algumas 
horas depois para perguntar a mesma coisa. Na verdade, eu é 
que deveria estar preocupada com ele, e não ele comigo, pois foi 
ele quem acabou de começar a trabalhar e não tem tempo para 
estudar, não é?
não
É justo que nós dois estejamos preocupados um com outro?
sim
Eu me boto pra baixo por qualquer coisa.

~

Hoje, por volta do meio‑dia, fui dar uma volta de carro com meu 
pai pelo interior. Eu tentava decidir se passaria três semanas em 
Nova York em junho. Teresa havia me dito que ela e Walter 
iriam viajar e que o apartamento deles estaria livre, se eu quises‑
se ir. Depois de muito debater sobre o que fazer, decidi que esco‑
lheria aquilo que me fizesse sentir melhor e mais confortável 
neste momento, e ficar aqui foi essa escolha. Depois do passeio, 
vim para casa, tirei um cochilo e acordei com uma sensação boa. 
Eu me sentei no sofá roxo do quarto e fiquei pensando. Faz tanto 
tempo que venho adiando começar um livro novo, mas agora 
que o Miles começou a trabalhar por mais tempo, a escolha se 
fez presente: sair da rotina, fugir para Nova York e me divertir, ou 
ser uma escritora, como ele diz — como quando ele me lembrou 
do que eu sou. Eu queria dizer a ele que não sou o tipo de escri‑
tora que se senta em um quarto e escreve, mas não fiz isso. Eu 
lembrei como, no outro dia, ele disse que quando um escritor 
começa a ter uma vida interessante, a escrita sempre sofre. Mi‑
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nha resposta para ele foi: Você só não quer que eu tenha uma vida 
interessante! Será que isso continua a ecoar nas orelhas dele?
sim
Eu o magoei?
sim
Será que um dia ele simplesmente vai se esquecer disso?
não
Devo me desculpar com ele hoje à noite?
sim.

~

Ainda que minha noite com Miles estivesse agradável, eu me 
desculpei por aquele comentário e disse que não iria para Nova 
York ficar no apartamento da Teresa e do Walter por três sema‑
nas. Ele disse: Não me identifico com os valores que você adota 
sempre que volta de Nova York. Eu o amo. Ele acabou de encher 
de água o vaso dos lilases que ele comprou para mim na semana 
passada. Estavam morrendo, os lilases sobre a minha mesa, e eu 
nem percebi. Agora o caminhão de sorvete está lá fora, tocando 
a sua canção triste, e estou um pouquinho bêbada do vinho que 
bebi à tarde. Estou me sentindo bem. Será que realmente im‑
porta como estou me sentido?
não
Não, não, eu imaginei que não. Tantos sentimentos em um dia. 
Claramente não são o leme — ou o oráculo —, a coisa pela qual 
você deve definir o rumo da sua vida, não são o mapa. Mas essa 
tentação está sempre lá. O que deve definir o rumo da sua vida? 
Os seus valores?
sim
Seus planos para o futuro?
não
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Seus objetivos artísticos?
não
As coisas de que as pessoas ao seu redor precisam — quer dizer, 
as coisas de que as pessoas que você ama precisam?
sim
Segurança?
não
Aventura?
não
Qualquer coisa que pareça encher algo de alma, profundidade e 
amadurecimento?
não
Qualquer coisa que pareça trazer felicidade?
sim
Então os seus valores, a felicidade e as coisas que as pessoas ao 
seu redor precisam. Essas são as coisas que devem definir o rumo 
da sua vida.
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