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“A seca”



 
 
“Sertão do Nordeste, terra árida e estéril,
Berço das maiores secas,
Em ciclos ela se deleita.
Quando vêm provoca grandes estragos
Para a terra, fauna, flora e o próprio homem.
Tudo ela consome.
E o que fazer? Ante a tamanha tragédia?
Existem duas possibilidades:
Ficar e lutar para sobreviver
Ou se escafeder.
Apesar da segunda opção ser mais plausível
O sertanejo teima pela primeira
Pelo amor à sua terra, as suas origens.
A sua atitude é admirável e louvável
Sinto orgulho desse nobre personagem
Que é tosco, grosso, forte
E ao mesmo tempo singelo.
O seu exemplo nos mostra onde está a verdadeira força.
Uma força poderosa que é capaz de lutar contra o impossível
Coisa que certos políticos nem cogitam.
E assim o sertão do Nordeste jaz esquecido”.
 

“Cangaceiros”
 
“Eles surgiram num tempo de miséria e discórdia
E fizeram história.
Para muitos considerados heróis, para outros bandidos;
Ambas as denominações fazem sentido.
Independente disto, merecem ser citados e notados
Pela sua luta e empenho em prol de suas causas.
Por desafiarem as elites da época e a polícia
Foram investigados, perseguidos até sucumbirem.
Mesmo após sua queda, restou a memória e o respeito
De todos, especialmente do povo sertanejo. ”
 
 



“Lavadeiras”
 
“Símbolo da zona rural do sertão afora
As lavadeiras são personagens com relevante significado.
São mães, esposas, empregadas dedicados antes e pós-mormaço.
Realizam todas as etapas do trabalho sem demora.
O que seria do sertanejo sem elas?
Estavam perdidos, confusos, ferrados;
Pois além do trabalho são exemplos de amor para com parentes, amigos,
esposos e filhos.
Verdadeiramente um símbolo sertanejo que merece ser mencionado.
A todas elas, minha sincera homenagem com admiração e respeito. ”
 
 
 
 

‘Artesanato’
 
“O meu sertão do Nordeste é coroado
Por gente de garra, de força e de talento.
Temos o mais surtido artesanato do mundo
Variando de produtos feitos de cerâmica, barro, rendas e gesso.
Tudo é exportado e exposto no mundo inteiro.
Que orgulho tenho do povo sertanejo. ”
 

“Rezadeiras”
 
“Símbolo de religiosidade
De um povo sofrido e maltratado
Representam um importante papel em sua sociedade.
Seu principal atributo é de curar e consolar
As mazelas do corpo e da alma.
Dentre elas, olhado simples e olhado quebrante zanga,
Espinhela caída, engasgadura, peito aberto, íngua,
Trabalhos espirituais e magia negra, erisipela e etecetera.
Um verdadeiro exemplo de humildade, fé e garra
Que não se acovarda diante das dificuldades
A elas, meu respeito e minha homenagem”.
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