
Escolho, para compor o luar libidinal, fotografias da 
série “biografemas patxohã”, feitas na calçada, no pé da 
fogueira, na lua cheia de maio de 2017.  

 Naquele dia pela manhã, Gabriela me havia dito: “avance 
uma palavra por entre os canteiros”. E a dança respondeu, 
com as aldeias Kaí (Cumuruxatiba), Aratikum (Santo André), 
Barra Velha (Caraíva), Aldeia Velha (Arraial d´Ajuda) e 
Reserva da Jaqueira (Porto Seguro): avance a palavra “comum”.  

Comum era o barulho dos pés no chão _______ comum, o 
maracá ______ comum era o tombo de lado, a prega da saia 
_____ comum, a repetição do canto. 

Mas Gabriela insistia _______ avance outra palavra. 

Avancei a palavra “sonho”. Ela permite mover a pedra na 
beira do igarapé ______ ela permite anunciar, de braços 
abertos, os calcanhares, os tornozelos, as dobras, os 
joelhos, as palhas, as pernas, o dorso.  

A palavra “sonho”, pousada por entre os canteiros, 
permite anunciar as sementes sutis (abertas e fechadas). 
Permite guardar a noite _____ noites e noites ______ e o 
luar ______ e noites sem lua _____ e sem estrelas. A palavra 
“sonho” permite também guardar a embaúba, céu e árvore e 
terra e areia, toquinhos, gravetos, folhas, a palha do 
coqueiro, a pluma da paisagem, o ramo do primeiro sol. E as 
águas. Densidade sonho leve das águas. “Que sonho vamos nós 
sonhar que nos sonhe?” 

A palavra “sonho” guarda um som ______ como li certa 
vez nos escritos dela sobre paisagens místicas e geografia 
de eremitérios _____ “O caminho de procura era o som do seu 
próprio corpo”. E outra vez _______ “tudo principiava pelo 
som ________ o som de fazer o último poema”.  

Naquela noite, no outro lugar da imagem, avancei com a 
palavra “sonho”. E projetei, em vórtices de intensidade, 
combate e rebeldia, a palavra “comum”.  

Só que hoje, olhando a pele das fotografias, ouvindo os 
sons dos pés até os olhos, vou avançar outra palavra. Outra 
palavra pintura raiz de mundo e de corpos. Hoje “preciso que 
o destino tenha paciência”. Hoje, como testemunho do luar 
libidinal, entre os canteiros, avanço a palavra “silêncio”. 

Cinara de Araújo 

Arraial d´Ajuda, 25 de janeiro de 2020.  


