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O terror psicológico dos dias

Estar envolta por mortes contínuas desde a infância é também
sentir-se em fase de passagem. Entre a bacia com gelo e fatias de
laranja que preservam o corpo da avó, os olhos do coelho esmagado pelas mãos da mãe e a saliva do primo adulto, existir é, por
si, uma experiência de quase-morte. É o que leio da personagem-condutora de ‘no útero não existe gravidade’: em nascimento
avesso, absorvendo na morte a conexão única ao ambiente familiar – pessoas que são antes sombras, silenciosas, ensinadas a
calar diante das covas. O corpo do livro está à mostra, dissecado:
morte/família/infância, os anos 1980 como cenário, quente, Bahia e Itália e Juazeiro do Norte, e trilha sonora variando entre risadas e gritos de crianças gêmeas, meninas brincando de balanço.
A estagnação apática e o movimento abrupto se intercalam
entre textos de ordem lógica: estão exatos onde estão porque seguem um fio condutor. A fuga e a auto enganação, assim como
a brutalidade – e o estilhaço consequente – , são buscas por sobrevivência: ora por desespero, ora por inércia, ora por vingança. O fio condutor são essas destruições, passadas de geração
em geração. A mãe, e também a avó, e também a criança: fadas
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verdes enterradas pela família. Todas aprendidas a, de tempos
em tempos, enterrarem-se também. Pedem socorro pelo olho,
umas às outras, num misto de ternura e repulsa, sentindo todos
os dias “uma dor invisível como a de um braço fantasma que
insiste em existir, mesmo depois de amputado”. Todas mulheres,
dentro de mulheres, advindas do útero de mulheres, bonecas
russas brasileiras, matrioskas do sertão.
É escrevendo que Dia Nobre arranca os calos das pregas vocais, nos apresentando em literatura o sistema nervoso aparente,
sintomas de doenças da mente e suas explicações, remédios tarjados, nomes científicos, doenças crônicas: todos compatíveis à
narradora, que se paralisa por excesso de movimento cerebral.
Com o corpo em decúbito dorsal, carrega o conhecimento de
quem sabe sentir dor. O conhecimento de quem “vive como se
tivesse sido picada por uma tarântula”.
Dividido em duas partes complementares e um epílogo, o livro
é também sobre medo, sobre prazer, sobre culpa e sobre a junção
dos três, trauma materializado em águas escorridas pelas pernas.
Leio este livro como uma criança que brinca de “o chão é lava”.
Como quem analisa na boca a antropofagia de uma fruta, já sabendo que ela deixará fiapos de ferro entre os dentes. O segundo livro
de Dia Nobre nos impõe atravessarmo-nos sem digestão prevista.
Leio me perguntando se haveria outro modo de existir, afinal, que
não esse: versando em poesia o terror psicológico dos dias.
Gabriela Soutello
Escritora
São Paulo, 13 de março de 2021
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às mulheres que temiam
olhar no espelho
e agora fazem dele uma arma.
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mamãe é tão divertida,
espero que ela morra.
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na fotografia, mamãe era jovem e segurava um coelho
branco. o sorriso largo deixava à mostra o buraco de um dente
que faltava no canto esquerdo da boca. o cabelo crespo cortado
à moda dos anos oitenta. uma blusa estampada e uma saia marrom que se confundiam com o tom sépia do papel.
mas eram os olhos que a denunciavam.
mais assustados que os olhos do coelho
que ela esmagava entre as mãos.
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a fada verde se espatifou no chão, perdendo a cabeça, um braço e parte das pernas. as asas ficaram grudadas no
torso, mas tinham danos irreparáveis nas pontas. era sempre
assim quando ela ficava com raiva. atirava coisas no chão. aos
gritos. já tinha quebrado um cinzeiro de vidro, vários copos e
até as xícaras tramontina que no comercial da tevê eram inquebráveis se tornavam pó nas mãos furiosas de mamãe.
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Este livro foi composto em Minion Pro
pela Editora Penalux e impresso em papel
off-white 80 g/m², em abril de 2021.
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