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ERIKA:
A grama marrom esfarrapada, o trenó de cor elétrica cintila
o cheiro umedecido da terra revelada por neve
a ferrugem dos tanques de óleo encostados na grama, terra arruinada.
A luz da entrada pisca-pisca nervosamente, as manchas escuras dos interruptores.
Onde tocar, a marca fica
onde tocar.
Quantas vezes é preciso repetir.
Eu te amo tão plenamente que não pode ser verdade.
Eu sonhei com um shopping, quão inútil tal sonho. A noite inteira passei selecionando
produtos cosméticos
o carro se transforma numa bicicleta
a bicicleta num patinete, o patinete num carretel de fio.
Como é difícil atingir o equilíbrio
como é fácil perdê-lo
Eu perfuro a parede com as minhas mãos ela se dispersa como espuma
vertigem
eu sinto o raio X o movimento da Terra como ela
se contorce sob os meus pés, sua pele esticada
escarra dos buracos algo macio e irreconhecível de repente estremece
e recua assustadiça como se ela não percebesse
como se ela não soubesse quem é mas tenta
se desvia e já não sabe como voltar
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um melro-preto soa na árvore mas
como se ouvisse uma esquadra pesada no horizonte do mar
no meio do céu ciano da infância
se acordar com os olhos lacrimejados, semicerrados, olhar para o sol
se vê água cintilante, imagens em movimento
uma revelação que tira o foco da aflição
Você diz não ter receios em relação a você. Eu tenho nada além.
Os prédios são uma fileira de dentes desalinhados, em cima a lua insípida,
botão enlameado.
A fumaça serpenteia no horizonte como uma cobra (gélida, de frieza).
A língua voraz da iluminação lambe o asfalte molhado
uma mulher escorrendo de desejo
e neste lugar eles montam as luzes de refletores, um interrogatório, um spotlight
Você está bravo comigo não sei por quê.
A xícara estala em pedaços nas mãos, copos caem da prateleira em cima de mim
Há momentos em que se pode simplesmente escorrer para o chão e desistir.
Olhar nos olhos dos seus rastros e pensar: onde está o coração?
Às vezes nem sei onde errei
vejo minha mão fazendo coisas das quais não participo
estou olhando tudo através do sonho
essa é a minha defesa, qual a sua
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O olhar treme contra a cinza marmorizada da paisagem,
explode a grama para fora.
Como se estivesse se soltando de tudo que prende.
Como se algo pesado acontecesse, estivesse a acontecer
como se você realmente
esta vez.
E eu ficaria sozinha com a dor radiante.
É o medo das células, elas querem enraizar-se.
Eu tento ser boa. Eu tento melhorar meus hábitos. Eu tento melhorar.
mas não consigo lembrar bem o que eu queria dizer, do que eu estava fazendo.
Eu ando sem pensar, alimento os filhos, tomo banho, vejo através dos dias
Penso que há tantas almas no mundo, será que sou uma delas.
Se vê o cansaço de longe, eu também sempre o vejo
nos movimentos das mãos, como a pele se fixa na pessoa.
No olhar perdido pelo chão e longe na distância
e se tiver suficiente dor, já não tem medo da morte
mas a abundância dos términos não poupa da dor
ela se crava na carne, a carne avaria-se
devagarzinho, como se a costura cedesse por fim
e a mão está toda coberta de sangue
Me solta, por favor.
Num sonho você fala a verdade e diretamente eu acordo e conto a você,
você repete, eu acordo e conto a você, você fala coisas horríveis, eu acordo
isso já aconteceu antes?
Me solta, por favor.
eu amo derreter com a neve
acabar
eu
já estive aqui antes as casas assim cinzas o mar é gelo de cor-de-jade
nos aquários dos restaurantes os peixes mecânicos, o que aqui não seria
o ar fino a luz pesada
a dor nas têmporas a dor na cabeça, me solta, por favor, solta.
(Da coleção Missä leikki loppuu)

46

[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903- ano X - número 30 - Teresina - PI - dezembro 2018]

Lola:
Quando eu era pequena, eu me afoguei muitas vezes, tantas vezes que eu parei de
esperar a salvação, e o afogamento virou: água salgada nos pulmões, a relva de mar, o
quarto espargindo e brilhando esverdeado. Quando eu era pequena e fechava os olhos,
ele vinha, sempre do meio da cintilação, do meio do sal, das rochas escorregadias,
perfurando o mar e o sonho, um esqueleto se batendo contra os seus próprios ossos.
Qualquer coisa que eu fizesse, ele não ia embora, se bem que eu o matasse todas as
noites antes do sonho, todas as noites, os seus ossos caiam no preto dos meus olhos
e quebravam e sempre ele se reconstruía de novo, os ossos se levantavam e pairavam
no ar reencontrando seu lugar. A maior parte do tempo ele dançava, ou fazia ruído
estrepitoso ou oscilava ou ria em silêncio chacoalhando o queixo. Ou não sei se era riso.
Era apenas irritante, sobretudo irritante. Pode ser que eu tenha me assustado, talvez
eu esperasse por um daqueles momentos de ter certeza de que algo vai acontecer, mas
de não saber o quando. E se for caminhando para a escola e a mochila for pesada e o
peso da mochila quase esgotar a criança e se pensar na explosão e de repente já é o
dia? E será que uma criança tem um gênero ou é uma criança apenas? Do esqueleto
eu não sei. Ele riu em silêncio e dançou no chão, eu fechei meus olhos, mas ele os
penetrou. Ele nunca desapareceu, contudo, seus ossos se consolidaram em mim como
um pesadelo se alimentando de si mesmo.
(da coleção Missä leikki loppuu)
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A PONTE
Olha que ponte enferrujada, os contêineres coloridos com cores de arco-íris no porto,
as fileiras dos legos fazendo plec-plec, como se o mundo pudesse ser encaixado num
clic. A ponte range como uma articulação cansada, os guindastes se curvam no vento,
escorrem a chuva. Olhe, ficamos nesta ponte, entre dois mundos, numa paisagem onde
tudo é móvel, oscilando em nossa direção e para fora. Nesta ponte, na fronteira dos
dois mundos: os picos das montanhas, os globos, as cartas de navegação esfarrapadas
entre nós. Ficamos nesta ponte, embandeiramos no porto, para partidas sem voltas,
para nossas partidas. Aqui a viagem é a distância entre duas dores, o amor uma viagem
para duas dores. E as bandeiras são sempre brancas.
(da coleção Huoneiden kirja)
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