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Com o novo livro, Dona, Luciene Carvalho ressurge mais madura,

embora reafirme com clareza toda a própria trajetória. Basicamente, o livro

gravita em torno da temática feminina relativa à madureza. A morte da mãe

não é tratada como vazio e sim como sublimação, uma nova etapa onde os

cordões umbilicais são partidos e a poeta adquire independência.

O que pode a poesia?

As marcas nas minhas mãos?

Minhas mãos fazem poemas.

Minha cabeça encontrou software,

tem programa.

Na minha cama

dorme companhia que me quer.

No mais é dizer bom dia,

boa tarde-a bem verdade.



Luciene Carvalho não deixa de fora a crítica ao Mato Grosso comercial, ao

agronegócio predatório, também presente na poética de Ronaldo de Castro, Silva

Freire, e mais recentemente dos poetas Marli Walker e Santiago Villela Marques.

No poema Agrossecura, posiciona-se politicamente no combate à predação

ambiental:

Abro as narinas

mas o cheiro é de terra seca

sobe a poeira

espraia a fumaça

enquanto a soja, o algodão, o milho

sangram a umidade

que vira dinheiro, dinheiro, dinheiro

que o filho do sojeiro

vai lavar na água salgada

do mar

que envolve o Rio de Janeiro. 



A condição da mulher é a tônica central de Dona. Uma mulher

contemporânea: negra, intelectual, sem filhos, que não deixa de se colocar na

posição de fêmea, mas não declina do poder alcançado. Luciene já não centra a

escrita nos jogos de sedução, sublinhando ancas, seios, bocas e coxas. Vai além:

trata de uma mulher em conflito, um conflito que é resolvido pela razão ou

pelo gozo, dependendo da situação.

Dona Maria

não tem carta de alforria

tem marido, filho, neto

tem o cocho e tem o teto

tem o nome

e tem azia.



Periférica

Não sou nova

nem sou antiga,

sou inteira.

Na astrologia chinesa

sou serpente de madeira.

Pra rebater dor no corpo

tomo chá da casca da aroeira;

quando é pra falar,

falo à minha maneira.

Já é madrugada,

não dá nada

se alguns consideram

estes versos

apenas uma besteira…



Poesia é assim mesmo:

começa e não tem fronteira.

Costumam considerar,

classificar, rotular

– sei lá –

meu verso como popular…

Já tá passando da hora

de eu fazer a correção:

meu verso é periférico;

pulou o muro,

entrou pela janela,

veio pela entrada de serviço

– eu sei disso.



Meu verso é pardo

como meu país.

Meu verso é onde guardo

o olhar que tenho do mundo

que vejo da janela

do fundo

do ônibus,

da calçada

andada a pé.

Meu verso tem pé na rua,

sua sob o calorão.

Não tem ar-condicionado,

não tem horário marcado,

meu verso é feito à mão.



A mesma mão

que faz a comida

faz a rima,

faz a compra no mercado

como dinheiro contado;

quando passa o cartão:

débito, por favor.

Meu verso é meu maior amor,

mas sabe o susto na conta

que chega da água e da luz.



Meu verso faz corre pra pagar:

se vende em livro,

se vende em show.

Meu verso não é só difusão literária;

é carga horária,

conta bancária,

trabalha por mim.



Na periferia é assim:

tem que trabalhar

pra não cair pro crime

e o verso assume

seu papel:

meu verso

é meu fiel,

minha esperança,

meu sonho,

meu sustento,

meu alento

e meu tamanho.



Sou poeta

no vazamento,

na telha precisando de conserto,

na batalha pra comprar uns panos.

A identidade periférica

no passar dos anos

desprende-se da vergonha,

desfaz-se da cor tacanha

e se assina;

assassina a barreira social

que me limita

e grita

pra minha escrita:

é bonita

é bonita

e é bonita.
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