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1) Se eu conseguir lhe dar as palavras de que você precisa, será 
uma grande vitória. (AUSTER, 1999, p. 23)1. Se conseguirmos levar as 
palavras de volta a “casa”, se conseguirmos que elas deem a volta na escrita 
de Auster, ali, sobre si mesmas, como a própria obra sugere, talvez, sempre 
talvez, haveremos de ir ante elas e, ali, onde se encontram, chamá-las, 
atraindo-as, crendo, inocentemente, que elas escutem o chamado.  

2) Tocando-as, abriremos as vozes que estão nas nossas e, em 
cada som, elas talvez, sempre talvez, marquem compassos e se ponham a dar 
voltas no nosso pensamento, girando, se exibindo. Neste momento de atração 
mútua, talvez, sempre talvez, conforme os traçados que elas fazem, há de se 
ver alguma tarefa contemporânea de coisas que já foram e são escritas (“todas 

                                                           
1 A partir daqui as citações da Trilogia de Nova York virão grifadas em negrito, apenas com 
referência da página. 

RESUMO: Indicativo de futuros estudos sobre A trilogia 
de Nova Iorque, de Paul Auster, aproximando-se da obra 
a partir das ideias de herança e confusão. Da herança 
literária que só o é porque atravessa; aceita a existência 
de outros mundos ou outras situações artísticas de 
transmutação entre linguagens; quebra a continuidade da 
herança, mantendo-a disponível à edição. Como um 
filme, colagem de imagens projetadas numa tela ou 
numa folha de papel. Lembrando o filósofo Stanley 
Cavell, para quem ler uma obra literária é igual a ler uma 
obra filosófica, lemos Auster – sua filosofia ou encenação 
de uma pretensa fraude – ?  Encontramos resposta 
ontológica para perguntas de natureza literária, mas pode 
ser o contrário... Como a vida, o romance posterga ad 
eternum as conclusões que promete. Percorremos as 
novelas, que se remetem umas às outras sem jamais 
fecharem um círculo, querendo-se centro, abrindo 
parênteses. Histórias fictícias, citações literárias, fatos 
históricos, questões filosóficas: se tudo é essência, nada 
érealmente essencial. Cada passo na leitura remete para 
frente e para trás, e as leituras de Auster vão, como 
imagens, sendo projetadas. Talvez um filme das suas 
leituras, talvez herança de acasos outros, que 
vislumbramos aqui e ali como tropos de questões 
levantadas por diferentes filósofos. Suscitando um talvez, 
sempre um talvez, da figura da revelação. 
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as obras de arte são uma escrita, e não apenas as que aparecem como tais, e 
certamente hieroglíficas, para as quais se perdeu o código e para cujo 
conteúdo contribui acima de tudo a ausência de tal código” (ADORNO, 2008, 
p.193)). 

3) Se eu conseguir ... as palavras de que você precisa, será ... 
grande vitória. Se conseguirmos que as palavras possam assumir aquela 
tarefa por ali, na Trilogia de Auster, saboreando os próprios movimentos, vindo 
ao auxílio dessas que se esparramam em pequenas legendas nesse início,elas 
possam dar todos os equilíbrios entre elas ao mostrar algo e oferecer ideia 
daquela alguma coisa que os seus momentos e caminhos revelam na nossa 
mente. Há, então, o que fazer para assistir a figura, figura congruente talvez, 
escrita e trabalho de arte, sempre um talvez, que as palavras revelam. 

4) Se eu conseguir ... dar..., ...grande vitória. Figura avivada, e 
apenas em artes, no irrefreável da exibição nas nossas mentes. Rodam as 
palavras da Trilogia – tipograficamente; mas isso não significa apenas aquilo 
que se assemelha como tal, escrita como escrita. Rodam de uma a outra 
estória, de outras estórias àquela, até ir bem próximo da história. Rodam entre 
si, sobre si. Rodam e fazem rodar outras palavras de outros giros literários. 
Rodam e figuram o que há de mais comum a elas. E o comum a elas, são elas 
e outras delas, palavras. No vai e vem entre elas e, entre elas, outras de outras 
escritas, a figura revela a própria herança; não aquela que poderia ser dela, 
mas as das palavras literárias que reinam no seu reino de variadas travessias 
nos acasos que são. 

5) Herança do acaso? Há de haver cuidado com o acaso ao se por 
diante dessa pergunta. A pergunta pode trazer para muito perto a história da 
literatura. E ela estando por perto, fica acessível a noção precária da marca de 
uma época, de uma moda estilística, ou um qualquer sintoma de crise de um 
sujeito escritor. Há de se ter cuidado. Há de poder, ou teimar, assistir o rodar 
das palavras literárias. Elas operam por imaginação criadora, em sua 
autonomia de arte. Instauram “uma ruptura e um caminho no interior do mundo” 
(DERRIDA, 1995, p. 19). Uma saída como aquela dos contos, para fora do 
mundo, em direção ao nada essencial que descreve as travessias, segundo 
uma travessia como herança do acaso. 

6) Logo, a herança literária, ali na Trilogia, só o é porque atravessa. 
Atravessa com “função Colombo”, de costas para a Europa, aceitando a 
existência de outros mundos (CAVELL, 1997, p. 92), ou outras situações 
artísticas de transmutação entre linguagens; quebrando a continuidade da 
herança, mantendo-a disponível à edição2. Atravessa e, nisso, está o teor da 
                                                           
2 No primeiro capítulo de seu livro En busca de lo ordinário, Cavell (2002) entende que 
Thoreau, ao reivindicar que sua escrita constitua parte de seu modo de vida ou uma instância 
da vida da filosofia, estava pedindo ao leitor que identificasse seu livro Walden como um 
testamento, uma promessa, de modo que a vida descrita em seu livro se declara terminada 
quando o leitor chega a suas páginas. Ao escrever The Senses of Walden, Cavell se pergunta 
como é que a América não se expressou nunca filosoficamente. Ou “si nos hubiéramos 
expressado filosoficamente, no podríamos reconocer que los hemos hecho; como se 
continuássemos carecendo de autoridade para assumir la autoridade de nuestras mentes”. 
Para ele, a pergunta sobre a expressão filosófica americana vai unida à questão se Emerson e 
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tarefa que manteve a herança fora do risco de naufrágio, o acaso, acentuando 
as condições de suas próprias possibilidades de palavras, transfigurando-as 
em algo que aparece, sugere, denuncia, ilumina, ou descobre, repentinamente, 
até chegar à tradução como seu confuso reino. Atravessa e, aí, o que está ali é 
novamente carregado, é ali transposto para alguma coisa como um filme na 
máquina de projeção; fazendo pensar; fazendo passar; fazendo pesar; fazendo 
existir o exagero, abrindo-se e se esparramando no chão da tela, ou na página, 
deixando expostos suas corpusculares letras. 

7)  Atravessa: se eu ... (é o) que você precisa, ... vitória – 
atracando nos olhos como se chegasse e se abandonasse por ali, sempre 
talvez, escapando quando se aproxima da sua tempestiva investida: receba-
me, revelando o necessário de que você precisa. 

8) Entretanto, a expressão de que você precisa é tensa pela 
ambição, será uma grande vitória; logo, uma agonia expectante, ou 
espelhada, ou fantasmática, está na Trilogia desde o seu início. É isso: o 
talvez, sempre um talvez, da figura da revelação em peles gráficas (uma 
expressão de Waltércio Caldas (1997)); nele, no talvez (com o seu misterioso 
torso: a confusão), se testemunha os “olhos do enredo” quando já se alcança o 
ativado no quarto fechado à chave. Mas isso já estava naqueles outros 
quartos ou cantos3, lugares que fazem sair a figura da revelação em lances de 

                                                                                                                                                                          

Thoreau serão aceitos como filósofos; a questão é se o pragmatismo é expressivo do 
pensamento americano. Em seu caminhar com as palavras de Thoreau e Emerson, Cavell nos 
convida a supor com ele que o que se entende por argumentar em filosofia seja uma forma de 
aceitar a plena responsabilidade pelo seu próprio discurso. E sendo assim, existirá outra 
forma filosófica, pois a poesia terá a sua própria forma, assim como a terapia terá também sua 
própria forma de aceitar sua responsabilidade. E ele chama esta outra forma filosófica de 
“leitura” enquanto outros a chamam “interpretação filosófica”. 
3 Em Cidade de Vidro, primeira novela da trilogia, o quarto que serve de prisão para o pequeno 
Peter Stillman, onde é trancado e isolado do restante do mundo pelo pai para descobrir a 
linguagem de Deus, é o mesmo em que Quinn escreve as últimas palavras em seu caderno 
vermelho. Se para Peter o quarto escuro tornou-lhe inapto para lidar com situações do mundo, 
também possibilitou seu encontro consigo: Sou agora sobretudo um poeta. Todo dia sento 
no meu quarto e escrevo um novo poema. Invento eu mesmo todas as palavras, do 
mesmo jeito que fazia quando vivia no escuro... Sou o único que sabe o que as palavras 
querem dizer (p. 26). Em Fantasmas, tanto o escritor Black quanto o detetive Blue se veem 
praticamente “confinados”, um escrevendo a história e o outro vigiando-o dia e noite durante 
tanto tempo que já conseguem até trocar de papel. Em um diálogo travado em uma livraria, o 
escritor, falando como se fosse o detetive que o segue, afirma que precisa dos olhos do 
detetive olhando para ele para provar que está vivo. Escrever é um trabalho solitário. 
Domina a vida da pessoa. Em certo sentido, um escritor não tem vida própria. Mesmo 
quando está em um lugar, na verdade não está ali. Mais um fantasma (p. 193). Na última 
novela da trilogia,Quarto Fechado,Fanshawe é descrito como uma pessoa que desde criança 
já se mostrara propenso a procurar o isolamento voluntariamente. Uma caixa de papelão de 
algum eletrodoméstico comprado pelo pai foi seu primeiro refúgio; depois, o quarto de um navio 
em que trabalhara, sem sequer descer quando este ancorava em alguma cidade. Era como se 
estivesse morto para o mundo. O retiro por um ano em uma casa de campo em Paris e, 
finalmente, o desaparecimento, quando deixa como legado para o amigo a obra que escrevera 
durante todos os anos de reclusão voluntária, mais a mulher e o filho. Quando muito, me 
vinha uma imagem pobre: a porta de um quarto fechado. Tratava-se do prolongamento do 
seguinte: Fanshawe sozinho dentro desse quarto, condenado a uma solidão mítica – 
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luz e foco; o que já é o modo de visar o que roda lá, na herança como acaso, 
que solta os seus arranjos em percepções perante o espelhamento de outras 
tantas páginas literárias, ou aquelas vindo de sons por detrás de uma porta 
(mas não é a porta fechada as costas de um espelho?), ou já sabemos – ou 
quem sabe? – : como equivalência para epiderme cultural castigada na 
travessia e posta diante dos olhos, talvez, e sempre um talvez, como espectros 
do apetite das peles gráficas por projeção. 

9) Na figura da revelação, roda a herança do acaso; de estórias à 
história, desta àquela, aquela chega em três e três em uma só (só o quê? 
depois falemos!), até não mais sobrar o que não seja burburinho do que passa 
a rodar no aparelho que as projeta (chamemos de Auster). Ela, a figura da 
revelação, vem implicada nas palavras que giram quando Auster se põe a 
trabalhar (isso é de uma evidência alarmante na obra). E como o trabalhar do 
aparelho de projeção expande o pouco figurado que nas páginas escritas, 
vistas pela primeira vez, já está, põe tudo a vagar no cinema da leitura de 
outras páginas e, com isso, as vozes e os gestos literários daquela alguma 
coisa da herança do acaso se apresenta irreprimível por puro poder de rodar e 
exibir o apetite projetivo das peles gráficas). 

10)  Logo, a herança do acaso, aquela alguma coisa dela, nela, por 
ela, a figura da revelação, há de ser reconhecida no trabalho de projeção – 
evidencia-se que um projetor agencia de maneira larga o que a revelação fez 
no pormenor. Isso diz: ela, a herança, em sua figura, nada deixa intacto porque 
há a tarefa e ela roda; cuja faces atuantes, talvez, sempre um talvez, são a 
mesma coisa em nuances de luz e foco; ou melhor: “olhar-que-vem-ao-
encontro como chegada”, como diria Heidegger (2009) sem a sua própria 
companhia. 

11) Uma herança do acaso que trabalha, ou se lança, ali, na Trilogia, 
tão-só com a ideia de que se herda a tarefa, conforme a figura da revelação, 
reconhecendo os casos narrativos em quartos, ou na superfície da fantasia 
espectral (alguns treilers diria), cujas “leituras” resultantes se colocam na esfera 
de uma confusão já imposta pelo próprio ato da transmutação de linguagens4. 

12)  Sempre o talvez da edição, de um ora, ora, de um acaso a ser 
apresentado como é, porventura (por em aventura até chegar, partir, ou 
abandonar, a narração), num para lá do excessivo quando se lê um livro, 
outras vezes uma fita, fazendo figuras de semelhança; cuja forma se acerca de 
sua “natureza de herdade”, uma descoberta da superfície ainda sem medida, 
garantindo o campo livre para presumir o mais baixo, o sem autoridade a priori, 
legando a si a apta circunstância de três modos nova-iorquinos na Trilogia: 1) 
                                                                                                                                                                          

talvez vivendo, talvez respirando, sonhando Deus sabe o quê. Esse quarto, descobri 
então, se situava dentro do meu crânio (QF, 315). 
4 Se nos ensaios de Emerson e de Thoureau, assim como em Walden ou nos contos de 
Hawthorne, encontramos as preocupações filosóficas e morais dando-se a ler como literatura, 
na obra literária de Auster encontramos uma filosofia da linguagem nos chamando para dançar 
também: Isso é o que se chama falar... Quando as palavras saem, voam no ar, vivem por 
um instante e morrem... existem palavras das quais a gente vai precisar. Existem muitas 
delas. Muitos milhões, eu acho. Talvez apenas três ou quatro... (p. 23)  
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no fim natural da herança do acaso há sempre o que se deixou de herdar: a 
confusão (ou tradução de um talvez, sempre um talvez) entre espelhos, 
fantasmas, cantos e posições de isolamento, e quartos fechados, em peles 
gráficas que podem rodar e se projetar, fazendo figuras ao se revelarem, de 
tantas maneiras; 2) no fim artístico do que ela já não é, há no talvez das causas 
eficientes aquilo que fica fundido no mais baixo, no sem autoridade dos nomes 
dos personagens, e mesmo da autoria, revelando percalços, origens, 
abordagens, transcursos e outros; 3) no fim último, tudo que é herdado do 
acaso, conforme a tarefa de ver aonde roda a herança, é adjacente à ideia de 
uma antinatureza cultural forçosa, suscitando um talvez, sempre um talvez, da 
figura da revelação como cinema da leitura. 

13) Há de reconhecer, em Auster, a evocação de, ou a projeção de: 
Cervantes e Edgar Alan Poe, Emerson, Thoureau e Hawthorne5, Kafka, Milton 
e Whitman. Tudo posto a rodar, projetados como elementos de trailers, 
propostos na coisa que é o que é e, portanto, deixa de ser. Um talvez, sempre 
um talvez, em um e num outro, como fantasmas, cuja figura da revelação, 
reciprocamente, não deixa de dançar em luz; entre as linguagens e entre os 
gêneros. Por evidência mais baixa, o projetor (digamos, Auster, mais uma vez) 
desperta cedo para dar conta da própria travessia. Porém, a atuação do 
aparelho falha, abre uma fenda; mas ele só funciona assim, só projeta assim. 

14) Falha. Abre fendas rápidas, pois a escrita projetada não sai em 
bloco único. Intermitentes, pelos elementos que a compõem, a escrita 
apresenta, ao girar, as cenas que avivam a ideia de que a “herança não se 
junta nunca, ela não é jamais una consigo mesma. Sua unidade presumida, se 
existe, não pode consistir senão na injunção de reafirmar escolhendo” 
(DERRIDA, 1994, p. 33). Mas roda a herança do acaso apresentada na figura 
da revelação; herda-se portanto um silêncio, pois será cogente intuir, ou 
procurar, ou sugerir, para conseguir.  

15) Projetando, roda a herança, ali por trás. Roda naquele tempo de 
rodar que é ainda o que deles há (Kafka, Emerson, Cervantes etc., os 
personagens e...) e, ali, por partidas, guarda-se sempre o conectado com o que 
já foi antes e com o que já há no sibilar do aparelho de projeção, mandando de 
volta o que rodou no rodado, fazendo o projetor trabalhar mais e abrir mais 
falhas.  

16) Isso porque de fake em fake a suspensão do que é, dos 
indicativos da não resposta, dos caminhos apontados como Nova York – cada 
um a levar à ponta de um outro canto, ou conto, que se toca na esquina com 
um outro – da Trilogia, expõe as fissuras por onde escorre qualquer centro 
organizador da narração. Nesse sentido, os graus de esperas se desenrolam 
no predomínio das cenas que rodam a herança do acaso e estampando-as nos 
lançamentos das imagens que passam por sobre as cabeças dos leitores, 
recobrindo-as com a luz, destacando-as pelo foco, fazendo-as figura da 

                                                           
5 Pensado por Borges como o precursor de Kafka, Hawthorne é citado na novela de Auster 
como talvez o primeiro verdadeiro escritor que a América conheceu. Depois de se formar 
na faculdade, voltou para casa da mãe em Salem, trancou-se no quarto e não saiu de lá 
por doze anos (F, 193). 
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revelação em cada trailer na sua frente (é como se fosse possível inverter o 
modo da leitura. Se antes o que se lê, literariamente, se forma, supõe-se, atrás 
dos olhos, no espaço imaginário da mente, agora, tudo se forma diante dos 
olhos, projetado para além e delimitado por uma tela, que nada mais é do que 
força do apetite das peles gráficas por projeção). 

17) Giram as palavras. Roda a herança do acaso e a figura da 
revelação é lançada pelo aparelho de projeção. Ali, mesmo ali, naquele talvez, 
as peles gráficas denunciam o seu apetite de projeção, ou simplesmente 
querem viver ali sua cena esquecida, violentamente apagada pelas ideias 
simplórias de texto, das definições de  literatura, das noções de história da 
literatura, ou com qualquer meio de fixação meramente tipográfico. 

18) É essa cena esquecida, o apetite das peles gráficas por projeção 
(desde a antiga situação de lançamento na mente imaginativa de um leitor), 
que pode perfeitamente continuar a conceber uma literatura de preponderância 
literária, que faz rodar a herança cada vez mais escrita e mais outras coisas ao 
mesmo tempo. De fato, uma situação ordinariamente artística que se liberta do 
texto e do autor pelo ato de focar e iluminar aquele apetite, funcionando como 
uma instalação cinematográfica em meios tipográficos. 

19) Cada passo na leitura remete para frente e para trás, 
vislumbramos aqui e ali como cenas de questões levantadas por diferentes 
filósofos, tudo permanecia em aberto, inconcluso, para ser iniciado outra 
vez (p. 337). 

20) Respondera a pergunta fazendo outra (p. 337): perguntas sem 
respostas e respostas para o que não se adivinha como questão. Tudo se 
torna essência: o centro do livro se desloca a cada acontecimento que 
impele a história para a frente. O centro, portanto, está em toda parte e 
nenhuma circunferência pode ser traçada antes que o livro chegue ao fim. 
(p. 14) E, se no início havia apenas o fato e suas consequências (p. 9), há 
Emerson (1994) a lembrar que cada fato último é apenas o primeiro de uma 
nova série (p.205). 

21) As novelas projetam-se umas para as outras, uma sobre as 
outras, sem jamais esgotar o que rodam, querendo cada cena ser o centro, 
abrindo focos, paisagens em fuga, pensamentos erráticos. As histórias fictícias, 
as citações literárias, os fatos históricos, as questões filosóficas: se tudo é 
essencial, nada é realmente essencial que não seja o desejo das peles gráficas 
por projeção. 

22) Contos de Hawthorne, finais de romance kafkaniano, histórias 
biográficas de Whitman, de Thoureau, personagens de Alan Poe... todos por 
ali, no tempo do acaso, se moldam figurativamente, ou lidos, de um 
personagem ao outro, do outro ao outro, até os outros com o ninguém nos 
mesmos textos, atuando como escrituras projetivas que os reúne e recoleta e 
os reconhece no cinema da leitura. 

23) Mas era justamente isso que me instigava – o caráter 
aleatório, a vertigem do acaso puro. Não fazia sentido e, por essa mesma 
razão, fazia todo o sentido do mundo (p. 321). Ali nada era real a não ser o 
acaso (p.9). Acaso sabemos? Acaso é o acaso? Se há, ele certamente não 
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responde. O que interessava nas histórias que escrevia não era sua 
relação com o mundo, mas a sua relação com as outras histórias (p. 14). 

24)  Então só pode haver acaso; pois ninguém sabe o que escreve 
antes de escrever. As palavras são ao mesmo tempo a tela e a projeção, 
podem tanto apontar um destino ou revelar um fracasso; mero acaso. Todas 
as palavras eram familiares e no entanto pareciam ter sido combinadas de 
uma forma estranha, como se o seu propósito final fosse anular umas às 
outras. Não consigo imaginar outra maneira de exprimir o que li. Cada 
frase cancelava a frase anterior. Cada parágrafo tornava impossível o 
parágrafo seguinte. É estranho, portanto, que a sensação que subsiste da 
leitura desse caderno seja a de uma lucidez notável (p. 337). 

25)  Lucidez advinda talvez das histórias recolhidas, reunidas, dos 
sentidos que resultam das histórias que estão sendo recontadas dentro dessa 
história.  A questão é a história em si e não cabe à história dizer se ela 
significa ou não alguma coisa (p. 9). Mero acaso por sinal. 

26) A maioria das pessoas não presta atenção nessas coisas. 
Pensam nas palavras como se fossem pedras, grandes objetos imóveis e 
sem vida, como mônadas que jamais se alteram. Mas as palavras podem 
nos chamar para girar. Se concordamos em girar com elas podemos vê-las a 
traçar a figura da revelação. De onde vêm, por onde e por quê passaram, o que 
trouxeram ou o que largaram no caminho quando projetadas. E, ao remeterem 
às suas origens, as palavras nos lembram que herdaram a tarefa de habitar a 
linguagem da arte desde sempre. Que herdar algo, como nos diz Thoreau em 
Walden, é herdar uma tarefa6. 

27) Blue esbarra com um exemplar de Walden, de Henry David 
Thoreau. Quando começa a ler o livro, o personagem tem a sensação de que 
está entrando em um mundo alienígena mas ele não desiste. No terceiro 
capítulo, topa com uma frase que, enfim lhe diz alguma coisa – Devemos 
ler os livros de forma tão vagarosa e concentrada quanto foram escritos – 
e de repente Blue compreende que o macete consiste em ir bem devagar, 
mais devagar do que jamais se moveu antes por entre as palavras7. 

28) Nem sempre as palavras encontram seu leitor, ele é por demais 
ainda o que é, a dificuldade de Blue para ler Walden é “desculpada” mediante a 
constatação de que o texto apresenta dificuldades mesmo para leitores 
experientes e sofisticados: o próprio Emerson escreveu em seu diário que 
ler Thoreau o deixava nervoso e abatido (p. 180). E Blue já se revelara 

                                                           
6 E Cavell (2002) nos lembra de que a tarefa da herança filosófica é descobrir, revelar textos 
para fazer pensar. A filosofia se pode herdar como um conjunto de textos a ler. E talvez esta 
seja a história da herança filosófica que a América recebeu e que Auster se põe a recontar. 
7A trilogia de Auster é também uma obra que requer dedicação, precisamos nos mover 
vagarosa e cuidadosamente por entre as palavras. Não é apenas o fato de Walden ser citado 
ou ser o livro lido pelos personagens da novela que o aproxima de Thoureau. Nas três novelas, 
a solidão voluntária dos personagens escritores remete, mesmo que pelo avesso, ao 
isolamento que o escritor americano se autoimpôs por dois anos e dois meses quando viveu “a 
mais de quilômetro e meio de qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo construíra à 
margem do lago Walden, em Concord, Massachusetts, e ganhava a vida apenas com o 
trabalho de minhas mãos” quando escreveu a maior parte do livro Walden. 
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avesso à leitura. Até ao lidar com as palavras escritas por si mesmo em um 
relatório, ele descobre que as palavras não funcionam necessariamente, é 
possível que elas obscureçam o que estão tentando dizer (p. 164). No 
entanto, se tivesse a paciência de ler Walden no estado de espírito que a 
obra requer do leitor, não só sua vida começaria a mudar (p. 180), mas ele 
chegaria a vê-las rodar sobre o acaso e tudo o mais que lhe diz respeito.  

29) Mais do que a solidão de um escritor que procura sossego para 
escrever8, os personagens de Auster estão sob a herança do acaso. E suas 
buscas estão manchadas pelas ruas insuspeitas de uma mundanidade 
reprodutiva.  Ao enfrentarem seus duplos, eles se desencontram. Assim como 
Emerson (p. 41), que afirma afastar-se de pai e mãe, esposa e irmãos quando 
o seu gênio o chama, os personagens de Auster entendem que os 
pensamentos param onde o mundo começa (p. 315).  
Mas o importante é lembrar que o eu também está no mundo... bem como 
os pensamentos que vêm dele (p. 312). Se perder, se achar, ou se 
abandonar, é acaso. Saber distinção entre o outro (Mundo) e o eu é coisa do 
acaso das projeções, conforme a herança revela sua figura; cinema da leitura. 
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