SCHIRLEY,
Na vida aprendizagem de genuíno amor de Mãe
Praticidade sim! Inesquecíveis são as Pedrinhas que brilham na calmaria do mar,
ternura e emoção, Mãe.
Rochas e mais pedras as vi nos caminhos que nos levaram às fazendas – A roça. E lá,
nos esbaldávamos nos Licuris, uma fonte primária de alimentação da arara-azul-delear. Ouço falar em sua extinção, que ingratidão! A palmeira (Syagrus Coronata) nativa
do bioma Caatinga brota do Sal da Terra, força de Mãe.
Terra, essa é maravilhosa: Seca, molhada, avermelhada, amarelada, esturricada,
enlameada, empoeirada. Sou de Touro, uma bela expressão Mãe!
Os Cavalos: Escurinho e o gigante Lavandeira reluzente, manso, branco e bondade que
não se exprime Mãe.
Boiadas, leite no curral na madrugada, pirão de leite, carne assada, milho verde,
tapioca na casa, batata doce, aipim, farinha e goma não faltavam, melancia, feijão,
manteiga de garrafa batida na cabaça e o chouriço doce inconcebível, mas delicioso,
não é ficção e sim, uma tradição da colonização da mais suave expressão Mãe.
Aventuras: Banheira, Onça, fogueira – São João festão, muito arrasta pé... Muro no
chão. Ao chegar o Coronel, gente era mato e mato era gente - Um pé lá e o outro aqui.
Nadar em lagoa, espreitar a caipora, gente amarrada em tronco? Churrascadas
incrustadas nas trincheiras, uma verdadeira “farturança”! Fotografia, só de binóculo!
Casamentos matutos em grande quantidade de perfumes e ricas bandejas. A vaidade
revelada em toda sua exuberante essência de alegria e amabilidade - talco, ruge. Até o
tecido que surgiu na Índia medieval marcava a formosura da interculturalidade. Ervas
para tudo existia e sabores originais dos nossos ancestrais Mãe.
Parteiras e benzedeiras com sabedoria popular, cama de couro de boi, riqueza viva.
Caminhadas intermitentes pelos caminhos da roça, das capoeiras a fora... Travessia
nas cheias, escuridão, não ficar descalça não, cuidado com as rãs, cobras e longe das
boias de sisal. Na alegria ou na dor tu és a mais bela flor Mãe.
Hoje a Fórmula me tomou conta, cozinhar é meu recanto de felicidade e produção de
iguarias. Sendo jovem ou idosa nos caminhos do Nosso Senhor Tenho por Ti meu mais
puro amor Mãe.

