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Para Betsy Lerner —
minha amiga e minha guia
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A inspiração é a incógnita da equação, a musa 
que assola na hora oculta. As setas voam e não se 
percebe o impacto, nem se percebe que todo um 
elenco de catalisadores, uns independentes dos ou-
tros, reuniu-se de modo clandestino para formar um 
sistema singular, dissolvendo o indivíduo com as vi-
brações de uma doença incurável — ao mesmo tem-
po profana e divina.

O que se há de fazer com os impulsos então gera-
dos, com essas terminações nervosas que cintilam 
como um mapa iluminado de constelações desones-
tas? As estrelas pulsam. A musa busca ganhar vida. 
Mas a mente é também musa. Busca ser mais inteli-
gente que seus gloriosos oponentes, reestruturar tais 
forças de inspiração. Um riacho de cristal que súbi-
to seca. Uma coisa de beleza, exânime, conspurca-
da. Por que o criador retorce o drama todo? A pena 
se ergue, guiada pela musa estilhaçada. Sem disso-
nância, ela registra, não se percebe a harmonia, sem 
dissonância ela continua, Abel se dissolve em não 
mais que um pastor esquecido.
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Mesa de trabalho, Nova York.
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1.

De algum jeito, procurando outra coisa, dei 
com o trailer de um fi lme chamado Risttuules, tra-
duzido como Na ventania. É o réquiem de Martti 
Helde para os milhares de estonianos deportados 
em massa para fazendas coletivas na Sibéria na pri-
mavera de 1941, quando os soldados de Stálin os 
capturaram, separaram suas famílias e os tocaram 
para vagões de gado. Morte e exílio, seu destino 
reescrito.

O cineasta criou um poema visual através de 
uma dramatização inédita, com atores percorren-
do um cenário de quadros humanos imóveis. O 
tempo fi ca suspenso, mas ainda corre acelerado, 
espalhando imagens na forma de palavras arranca-
das desse triste desfi le. Um presente terrível, eu 
reconheço enquanto escrevo, fazendo força para 
verter as palavras. Mesmo assim, sinto que por trás 
delas algo mais se prepara. Sigo uma linha mental 
e encontro uma fl oresta de coníferas, um lago e 
uma casinha de tábuas. Era o começo de alguma 
outra coisa, mas naquele momento eu não sabia.
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