


horário  duração  data
6:52         1’16”    02/05     eu fiz uma escultura*
7:17         0’55”    15/04     eu tava no jardim com meu cachorro
7:36        2’00”   29/06    eu tava fazendo uma limpa no meu quarto, abri a gaveta e encontrei um monte de 
casquinhas de joaninha*
7:44         5’24”    22/04     estava num ônibus, o sol ainda não tinha nascido, estava indo pra faculdade*
7:50         2’16”    05/05     a regina melim tinha uma publicação, e era aberta para enviar coisas*
7:53         5’14”    23/04     eu precisava ler um livro pra faculdade, era um livro de ficção* [seminário] [vó]
7:54         3’08”    14/04     estava andando na rua com alguém quando um policial nos parou*
7:54         0’23”    03/05     eu defendi um mercado? uma escola? do ataque de bruxas do mal*
8:00         1’39”    26/04     eu tava conversando com a luísa aqui em casa, sobre uma festa que ela organizava* 
[aglomeração]
8:01         6’22”    09/04     encontrei um cadáver na sarjeta*
8:06         1’10”    19/04     começou a chover, eu tinha que tirar as plantas da horta da chuva
8:25         0’10”    16/04     lembro muito pouco
8:26         0’18”    28/04     não lembro, mas lembro que envolvia uma piscina de academia que na verdade era o 
mar, e uma caravana de pessoas que se formaram antes de mim
8:43         0’53”    20/04    é difícil, porque eu tenho que repassar na minha cabeça e lembro de cenas descone-
xas e repensando as cenas eu crio novas cenas e esqueço de cenas antigas 
8:51         1’18”    24/04    havia um hospital em que todos os médicos, enfermeiros, funcionários,  eram deuses e 
semideuses*
8:57         0’33”    29/04    meu pai trouxe cerveja pro churrasco {ai ai ai}
8:59         4’16”    21/04    minha avó era convidada do roda viva [alzheimer] {trovões no fundo}
9:07         5’11”    01/05    tava na casa de uma amiga, ela morava num apartamento* [covid]
9:09         3’10”    18/04    estávamos em um... um terreno? uma praça? perto do norte da ilha* [morte] [aula da 
raquel]
9:10         0’33”    27/04    nós atraímos um gato selvagem
9:21         4’43”    17/04    fazia parte de uma espécie de trupe, não sei se de circo ou de teatro  [covid]
9:34         6’08”     25/04    eu tava na casa do meu avô, era de noite, e de repente eu ouvi uns miados* {latidos}
10:29       1’01”     30/04    não sei se eu vou conseguir explicar, eu tinha muitos irmãos* {latidos}

* = me lembrava (mas geralmente só lembro da segunda metade)
[temas de interesse] {paisagem sonora}
tempo total: 58 minutos

esquecidos: 9 (3 dos quais são “não lembro”)
lembrados (inteiros ou parcialmente, enredo ou imagem): 14

antes das 7h: 1        7h - 8h: 7        8h - 9h: 9        9h - 10h: 5        depois das 10h: 1


