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intimidade 

ainda que tardia,
a minha vontade de ti. 
que inunda
e manipula os sentidos.

ainda que tardia,
a verdade de querer-te. a verdade
de precisar-te. a necessidade
de um dia poder olhar ao céu
e bradar:

“ainda que tardia
principiou uma vontade
louca de devorar-te.”
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mãos

minhas mãos não foram feitas para afagos repentinos.
não, elas não são macias.
muito menos, boas ao afago.

saber que à aurora virá um assovio...
saber que ao crepúsculo sairá um parafuso de ouro...

sim, minhas mãos não foram feitas para afagos repentinos:
elas não são macias;
elas apenas souberam, por sacrifícios, afagar os merecidos.

minhas mãos não foram feitas para afagos repentinos.
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paisagens 

construo um fio, pensamento abstrato.
se te amo é porque mereces o verdadeiro
sabor da aurora, crepúsculo, vigília.
se te amo, creia nisso, é porque mereces.
construo um vão em pensamento concreto,
absoluto, cartilagem, cadeias em minhas células.
se te amo é porque preciso, necessito agora
de teu sorriso doce, cintilante. completando
de clichês a minha poesia: modorra,
angústia. poema de quem ama.
e se a tarde se derrama. como a lua, as estrelas:
devoro-as sem se saber que outrora era
a minha vontade de não me alimentar com tudo.
por isso assim, em minha loucura, preciso-te!
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gosto

infalível o teu sabor doce,
o gosto.

se soubesse que era tão dolorido:
amar e desamar.
se eu soubesse.

sei.
e ainda tento,
mesmo sendo fraco,
suando frio.

sei.
e ainda tento.

tento.
e realmente sei

que é infalível o teu sabor doce,
o teu gosto.



ÉR ICO H A M M A R ST RÖM   21  

saudade 

a estúpida vontade de fazer
com que tudo volte a ser como antes.
os sentimentos e todo o sentido
da vida
como era
e como cremos, um dia haverá de ser.

lutas, batalhas e angústias.
sopro do vento numa manhã fria. aquecendo-me
ao calor intenso da lembrança.
uma voz aguda de criança
anteposta ao som grave da saudade permanente.
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ecos 

como cantar o canto do que perdura;
do que se sente a mais na nossa mente?
 
e discutir o nosso pensamento
na ideia do infinito do momento.
 
querer substituir
o consciente
pelo inconsciente
e se fazer presente.
 
subir ao nosso amor:
sentindo.
 
descobrir que o ausente
fez a maior parte do nosso mundo,
eco, oco, ossos pneumáticos.
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agonia 

que solidão é essa
que me domina o peito,
que me sufoca,
que me agoniza?

tristeza, minha.
sem se passar os dias e as noites,
madrugadas sem dormir,
cem anos sem sentir,
milênios sem amar...

quem me dera saber:
que me olhas por algum motivo bobo,
por algum motivo simples,
por um complexo de saudade!

sentimentos que vêm e que vão
como uma ventania pela paisagem.
sentimentos que me cabem 
para achar algo
que futuramente me complete
sabendo que podem sumir
ao sopro de um assovio.
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