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[Sobre...
HOMENAGEM A MINHA MÃE!].
11 de maio de 2014

Minha mãe!
Penso que mãe é um ser tão magnífico e especial, que deveríamos homenageá-la
todos os dias. Por questões puramente comerciais, escolheram uma data – o segundo
domingo de maio – como o dia para oficializar essa homenagem. Sendo assim, presto
aqui minha humilde homenagem a esse ser magistral, que tornou possível a mim essa
tragicômica magia, que é viver!
Atualmente, já se vão uns três anos que não vejo a minha querida mamãe, a Sra.
Fátima...
Minha mãe é uma pessoa da qual não consigo esquecer um só momento. Lembro
de que, quando eu era menino, lá na minha sublime vila de Cuiarana, no Pará, fosse na
dura lida do dia-a-dia, ou nos períodos de alegria, seu sorriso era sempre uma fonte de
inspiração!
Certa feita, estávamos indo trabalhar nos currais de pesca – armadilhas para
peixes, construídas em madeira, típicas do litoral paraense – quando desabou um toró
daqueles, bem comuns na Amazônia. Não havia para onde corrermos, em busca de
abrigo, pois caminhávamos num areal amplo, momentaneamente livre das águas do
mar, em virtude da influência da maré...lembro que eu comecei a tremer de frio e, em
desespero, olhava para todos os lados, aflito, em busca de um alento...
Houve um momento no qual, surpreendentemente, percebi que a chuva forte já
não fustigava meu frágil corpo de criança: Minha mãe havia tirado sua blusa, e com ela,
improvisara um pequeno ‘toldo’, suficiente para diminuir o meu sofrimento. A chuva e
o vento continuavam fortes e inclementes, mas, minha mãe – apesar de estar sentindo
bastante frio – exibia um sorriso angelical, que me transmitia segurança, e que fazia até
eu esquecer do frio...
Experiências como a que acabei de relatar, e tantas outras que tive o privilégio
de vivenciar ao lado dessa mulher inigualável, só fortaleceram não somente o meu
caráter, mas também me deram o suporte para buscar meus sonhos, e moldar meu
espírito de luta pelas coisas que penso serem justas. E isso, mais do que tudo, devo a
uma pessoa:
-Minha mãe, a Sra. Fátima Negrao!
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