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Nesta coletânea de poemas trago um feixe de
mulheres, que nos antecederam, que vivem
dentro da gente.
Sou uma poeta da natureza, vivo entre o mar
e a montanha e as duas dimensões entram na
minha poesia, alimentam a minha escrita, com
sua música, a do bosque, a do mar.
As parcerias com as artistas Evelyn Kligerman
e Juliane de Carvalho expandem o meu
trabalho.
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Juliane Carvalho

Meu ofício é a cerámica. Mas amo rabiscar,
pintar, e o papel é minha outra paixão.  
Apresento aqui esses esboços de mulheres em
carvão , que dançam, plantam, esboços que
somos nessa vida.
Os poemas fortíssimos da Roseana, e
instalações da Juliana, fazem uma dança com
nossas próprias imagens.

Fazer parte dos livros da Roseana Murray é
sempre uma mistura de alegria, realização,
mágica e esperança. Esperança de tornar o
mundo mais bonito, leve e mágico, percorrendo
suas poesias sempre  repletas de amor e uma
pitada de realidade. As mulheres de plantas
são criações espontâneas, quero me identificar
nelas, cada face um sentimento, um estado de
espírito. Sou todas elas e sei que todas as
mulheres se identificarão com alguma delas.
Acredito que as mulheres tornam esse mundo
melhor com seu dom de cuidar e ver além .

Evelyn Kligerman

Roseana Murray
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Não sei como chamar
estas mulheres,

se acendo o fogo,
encho as mãos de terra,
se grito dentro do vento,

ou me debruço sobre 
um poço de águas limpas.

 
Atravessaram o tempo

e pousam sobre o poema.
São tantas, multidão.

Curandeiras, benzedeiras,
conhecedoras de ervas,

árvores, sortilégios 
para curar todas as dores.
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MULTIDÃO

Evelyn Kligerman



De que matéria somos feitas, 
as mulheres?

muito além de ossos
e pele e sangue?
Somos quantas,

cada uma,
quando o espelho

se abre como leque?
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LEQUE



Juliane Carvalho
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Andar de pés descalços

para ouvir a voz da terra,
como o arco

de um violoncelo quando
escuta o que as cordas falam.

As raízes do corpo
buscam as palavras certas,

as plantas, os cipós, 
para afastar o mau-olhado

ou dor de amor.

AS RAÍZES DO
CORPO

Evelyn Kligerman



 
Ela chega arrastando

os pés,
nas mãos rudes um galho

de arruda,
na boca uma oração,

na sua linhagem
bruxas-curandeiras,
mulheres perigosas

que conhecem o fogo
e poções, beberagens,

conhecimentos aprendidos
na noite dos tempos
e trazidos em navios

negreiros.
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ARRUDA



 
Dentro do espelho,

uma caravana de mulheres
se debruça em meu olhar:

as amarradas,
as algemadas,

as aprisionadas,
as amordaçadas.

Carregam seus estandartes
de resistência e luz.

E me contam
e a história é longa,

atravessa muitos séculos
para aportar no cais

do meu corpo.
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Evelyn Kligerman

DENTRO DO 
ESPELHO



 
Com a sombra inscrita 

nas pedras,
as mulheres sabem

atravessar as paredes
do tempo.

 
Sabem preces, feitiços,

palavras
que abrem portas

e cadeados.
 

Sabem dançar e chamar
a vida, o sol, a chuva.

9

Ev
el

yn
 K

lig
er

m
an

PARA CHAMAR 
A VIDA
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Andar de pés descalços

para ouvir a voz da terra,
como o arco

de um violoncelo quando
escuta o que as cordas falam.

As raízes do corpo
buscam as palavras certas,

as plantas, os cipós, 
para afastar o mau-olhado

ou dor de amor.
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AS PALAVRAS 
CERTAS



 
Quando nasci,

tantas mulheres nasceram
junto comigo:

as antiquíssimas
vagueiam 

com suas memórias
e brotaram em mim,

com seus feixes de ervas,
suas orações de cura,

seus emplastros
e traziam na testa

a luz da lua crescente.
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Evelyn Kligerman

LUA CRESCENTE



 
É permitido dançar

em noites de lua cheia
com os cabelos trançados

e abrir as ânforas da alegria.
E bater palmas,
povoar o escuro

com palavras de amor.
É permitido sonhar

com a força de quem sonha
com a água no deserto,
É permitido adivinhar

o destino, inventar orações,
voar.
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LUA CHEIA

Evelyn Kligerman



 
Carregamos feito amuleto
uma ampulheta de tempo

desde que nascemos,
sem adivinhar a quantidade

de areia
que leva em seu bojo.

Nada pode ser desperdiçado.
Mesmo que nos amarrem

os pés ou cubram
nossos olhos, 

há que ir, até o último grão,
a última semente.
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Evelyn Kligerman

O ÚLTIMO GRÃO



 
Houve um tempo

antes que tudo fosse
inventado.

Como terá sido
a primeira vez o milagre

do fogo?
Houve um tempo

em que muitas mulheres,
milhares,

as que sabiam curar, 
as que se embrenhavam
no mato, as que colhiam

plantas, maceravam sementes,
eram chamadas de bruxas.

E foram queimadas, 
em fogueiras malditas,

essas mulheres benzedeiras,
e as desobedientes,
em nome de Deus.
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Evelyn Kligerman

FOGUEIRAS



 
Existiram e existem

ainda hoje, as que sabem
desembaraçar as linhas

da mão,
com seu alento nos ajudam
a descobrir trilhas invisíveis

a olho nu
e ouvir as folhas

das árvores,
adivinhar onde nascem

os ventos.
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Evelyn Kligerman

TRILHAS INVISÍVEIS

Evelyn Kligerman



 
Quando criança fui rezada.

Minha mãe acreditava
em mau-olhado, inveja,

olho grande.
Penso nessa benzedeira,
suas mãos conhecedoras
das texturas das ervas,
suas orações, cantilenas,

para quebrar o mal,
curar, salvar.

Penso nessas palavras
que tocaram minha pele,

minha mãe dizia que a febre
feito lebre no bosque,

escapava.
E depois, na cozinha,

a Senhora bebia
uma xícara de café

e saía arrastando os pés:
Atrás dela, uma linhagem

de mulheres.
 
 

16

Evelyn Kligerman

LINHAGEM



Evelyn Kligerman

 
As mãos quando benzem,

trançam no corpo
abençoado uma trilha

de amor.
E nesse exato instante

tudo é possível:
Atravessar paredes

e árvores, 
ouvir a música

das raízes quando 
adentram pela terra.
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TRILHA DE AMOR



Evelyn Kligerm
an

 
Se deve entrar na mata

bem de mansinho,
as notas do riacho
como estrela guia
para ouvir a voz

das árvores, 
o som do musgo,
o frufru do vento.
Nas mãos ásperas

um amarrado de folhas,
que mais tarde

adormecerá quebrantos,
enquanto se reza,

se canta.
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O SOM DO MUSGO



 
Aqui se reza:

por amor partido,
coração fechado,
sonhos destruídos,
contra avalanches

e pragas.
Aqui se restauram

alegrias,
como num jardim

para a explosão das flores,
se coloca terra adubada.
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AQUI SE REZA

Evelyn Kligerman



 
Basta juntar nas mãos
um punhado de céu,

três desejos fabricados
dentro da mais espessa

noite e untar a pele 
com a imensidão

do tempo.
Assim, nenhum mal
entrará pelos vãos

da casa.
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TRÊS DESEJOS

Evelyn Kligerman

Juliane C
arva
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Uma clareira no tempo,

uma clareira varrida
na floresta,

aí se encontram
as mulheres que curam,
as que chamam a lua,

as que dançam 
para o sol

e as que cantam 
a chuva e as lágrimas.
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CLAREIRAS DO TEMPO

Evelyn Kligerman



 
As mãos separam 
as ervas com o tato

e um sopro
de delicadeza.

O coração precisa
evocar o vento 

que dorme debaixo
das pedras.

Para afastar o mal
há que soletrar o amor

vagarosamente.
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SOLETRAR O AMOR

Evelyn Kligerman



 
Eu te digo:

recolha a chuva 
no oco das mãos

para quando precise
atravessar o deserto.

Eu te digo:
recolha o sol

com o corpo inteiro
e escreva na pele

a tua oração.
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SOL E CHUVA
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Macere num pilão

mel e flores vermelhas
para curar mal de amor,

quebranto, tristeza.
Derrame nessa mistura

sete lágrimas
e toda dor guardada.

Depois abra as janelas
da casa, e deixe o vento
varrer a alma e o corpo,

para que cantem
os rios da alegria.
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MEL E FLORES 
VERMELHAS

Evelyn Kligerman
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Toda oração vale,
todo pedido aos céus
para afastar o mal,

que não encontre morada
em nenhum coração.
Todo canto, sussurro,

toda luz,
vale chamar as vozes

antigas das rezadeiras,
os segredos das ervas,

dos cristais.
Vale chamar a floresta,

os rios, os ventos.
Vale chamar o mar,

a neblina.
Que nenhum humano

possa ferir, matar,
pisotear, humilhar

a vida.
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Evelyn Kligerman

TODA ORAÇÃO



Por tantos milênios,
hora por hora,

arrastamos correntes
presas nos pés,

algumas gritavam,
Enheduana escreveu poemas, na

antiga
Mesopotâmia,

assim como Safo 
na Grécia,

mas, e as que ficaram
sem voz, as que foram estupradas

nas guerras,
as queimadas, 

as vestais sagradas
dedicadas ao templo

ou a quem pertenciam?
Ainda podemos ouvir

suas vozes ou seus silêncios, as
fogueiras

crepitando e podemos
sentir um leve cheiro
de carne queimada, 

debaixo da nossa pele.
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POR TANTOS 
MILÊNIOS



Na bandeja os nossos
dons, que são tantos:
amar, sonhar, gritar,

dançar, cozinhar
em fogo

lento ou forte,
cuidar, parir, produzir,

plantar, colher,
arrumar e desarrumar

o caos,
costurar abrigos 

e mortalhas,
fiar a vida.
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DONS

Evelyn Kligerman



  A cor da pele como fronteira
e ao mesmo tempo passaporte,

ébano, marrom, veludo,
essa mulher precisa ter

sempre as unhas afiadas
e os dentes,

porque nunca se sabe
de onde virá o ataque,
terá que ser pantera

e beber a seiva
das árvores mais longevas

para poder carregar 
tantas vidas.
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ÉBANO / VELUDO
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  As vezes há que andar
no deserto,

outras desembrenhar
florestas,

ou tocar a lua, descobrir
seus acordes sobre o mar.

Em todos os lugares
e caminhadas, 

é preciso amarrar bem forte
as mulheres

que carregamos,
como tantas amarram
seus filhos nas costas,

para que não se percam
 

Evelyn Kligerman

AMARRAR NAS COSTAS
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Evelyn Kligerman

  As mãos das mulheres 
se juntam

desde o mais remoto
passado, 

para dizer a vida,
receber a chuva,
o sol, o vento, 

com terra debaixo
das unhas.

As gargantas fabricam
um som em uníssono,

às vezes canto,
às vezes pranto.

 

EM UNÍSSONO
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