
Escrevo no singular e no plural (A vida pode ser uma metáfora do absurdo...)
o simples e o complexo tudo junto
– arte – planta e mulher Não quero ser modelada
para você se olhar e me ver. como quem se deve paralisar

numa escrita técnica,
(no cosmo em evolução). contida,

limitada
Não quero o uniforme do mundo – comum e aceitável – sem criatividade
Cáqui ou viver sem a alegria de ser eu mesma
que me queima espontânea...
do mesmo modo que não quero
palavras (Não, não quero.)
que me maltratam
de guerra que me mata, Prefiro não nascer nas escritas...
seja qual for a origem É melhor continuar ágrafa e só
da ameaça... rabiscar garatujas no desenho do sol

nas imagens da chuva
(Não, não quero...) tendo o corpo

desnudo de fotografia de amores.
Sou da selva sim,
árvore (Fantasias inventadas – figuras esculpidas)
rústica nos laboratórios perdidos do pensamento
planta retorcida,
contorcida mulher (Não, não quero.)
do cerrado,
numa dança silvestre Quero ser ou escrita numa ecocrítica
mulher selvagem coreografando caminhos e ecolinguística – mulher esboçada
íngremes para me manter viva. nas linguagens do cerrado com o corpo 

inteiro(...?)
nascido das cinzas – feito fênix – mulher em
movimentos de vida e feliz...Eu sei...

Sou bugre
sou simples e sertaneja.
Ando descalça 
e, sangrando os pés no sol das rochas
que me queimam. 
Rochas que também me brotam
em liberdades quando guardo o cerrado dentro de mim.
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Hoje foi mais um dia daqueles!
Acordei assim triste
e desanimada e
passei a manhã cabisbaixa
a tarde toda encabulada...

E cheguei à noite
reunindo ossos
para formar um esqueleto
completo...

Esqueleto meu, eu mesma,
mulher selvagem,
tecendo a vida,
empilhando ossos,
revirando culturas
e fazendo histórias...

Ofício difícil,
porém, possível ainda...

É que eu precisava
encontrar-me nos restos do tempo
e do espaço
eu-mulher...

Então, sentei-me
junto ao fogo, que se acende
no meu próprio corpo...
E cantei para acordar meus sonhos...

Num instante, os ossos foram
cobrindo-se de músculos, de vida,
e, assim, cheia de desejos
tornei-me indestrutível
mulher mais do que selvagem,
renascendo nas armadilhas da vida.

Ouvi naquele instante,
outra vez,
o corpo a se preencher de sonhos, de vida.
Terminei as suturas e sorri.

Fiz os últimos arremates na pele
e levantei e caminhei, sentindo na pele
o entardecer
o corpo vivo e feliz em abrigos de luar
levantei e caminhei. Sou escrita ecológica.
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Esqueço-me Há, em mim um sentimento
perdida predador e que toma conta
desconsolada da paisagem que plantamos com melodias
solitária  e com o e luares ao som de violão na Cidade Antiga.
pensamento
atravessado São soluçantes melodias
(entre os espaços no derramar-se-lhe dentro de mim.
das geométricas grades
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Meus vôos
têm o limite
da alegria
que o instante me alcança:
cultura de liberdades aprisionadas.

AH! MEU AMOR,

Tenho um pé no Sol O vazio habita-se em mim
outro no espaço. e, cheia de tudo, engulo a solidão
Os olhos e o coração para elaborar-me energia.
no mar... Fico parada com o olhar fixo no nada e 

entre um mergulho e outro  de ondas 
Meu corpo acorda todos os dias faço-me viagens...
sendo terra florescendo prece,
beijos, Sou ninfa-mulher em fios de seda
laços de ternura a exemplo de um casulo branco que,
e de amor... não tendo sido abortado dele, a vida
Estações de cantiga e luar... – eu mesma em liberdade de nascer – 

 livre, sou sentimentos de signos e amor.
Não quero morrer sem antes aprender
a navegar linguagens revestidas Sou arte escrita na dança dos teares
por idéias e linguagens...
nas teias de palavras complexas Universo das interações, autonomias
numa dialética do Ser. e liberdades a eliminar do corpo

a rejeição e o desamor...
Ando às pressas e a me esparramar no universo.
Esboço vôos para ser livre ¹____________________
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de dança e poesia...

Terra-mulher constituída de parte e todo
e, inteira renascida
entre dúvidas e incertezas
 aurorando sentimentos...
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Escurecia. 
Saíra para um passeio nas Ruas às
margens do Rio Vermelho.
Parecia uma caminhada simples
aquela,
parecia sim.

(mas havia ...uma política, uma economia cansada de misérias).

Figura de mulher numa composição de passos
lentos numa expressão encabulada
a se perder de vista nas lembranças da Cidade.
Pensativa, a mulher recolhe linguagens ágrafas 
e tece nos dias e nas noites artes com
signos dos desenhos
das ruas,
becos
largos e praças de antigas oralidades.
Escuta os ecos do Rio
Vermelho de barro e de ouro em pó
margeado por casas sem requintes com
paredes de pau-a-pique trançados com embiras
e reboco
em chapiscos de barro
taipa de pilão para enredar-se de diálogos...

Os muros são todos, poéticas das construções!

Aquela mulher com vestido branco e longo
numa pintura a óleo em frestas de fugas...,
tem os cabelos pretos e soltos
longos lençóis derramados em seda, molduras.
Na outra tela há muitas estampas com
os olhos mergulhados no que se escuta do rio
relatos em estampas de lavadeiras.
As figuras são para um vestido de formatura
tudo com arte, cultura e memória,
lá em Vila Boa  para minha irmã turismóloga.
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