Meu Senhor

Meu Senhor..

Um Zé,Não!Dois Zés! Dois não! Três Zés!!!São muitos Zés em uma pessoa só. Chame o
veterinário! Não! Eu quero é o vaqueiro...chame Zé Neguinho! Quem não conhe ce o
filho de Dona Iolanda? Iolanda....eternamente Iolanda...Ah! Dona Ió....só Deus sabe o quant
o
aquele menino seu...o mais velho... lhe ajudou...a resistir as dificuldades da vida. Zé
Neguinho ajudou a sustentar o barco cheio de irmãos. Como é de lei, o mais velho sempr e
se sacrifica. Pôde estudar? Não!!!
O verbo era trabalhar! Trabalhar para ver os sorrisos no boca das crianças, dos irmãos. N?
?o foi fácil! Não foi fácil também para Marlene, nem tão pouco para Marli...
Aliás, foi desafiante para todos. Hoje, os filhos de Dona Ió estão aí para contar e recon
tar
na esteira da memória, aquele Zé sempre no serviço duro. Duro foi perder o pai tão ce
do.
Duro foi virar o pai dos irmãos. Duro, mesmo, foi ver sua irmã Marli partir tão cedo...
Cedo também incorporou e assumiu de fato, a sua liderança. As suas raízes estavam lá na
quadrilha junina. Zé aprendeu... marcou quadrilha nos anos 70, em São José. Os ensai os
eram lá, em Néu! Foi ali, no xaxado, no xote, no baião...que aquele menino começou a se
multiplicar!
Sim, pois, Zé é Múltipo! Tá no sangue... logo bebeu e invocou...aliás,invoca! In
voca
Minervino, invoca Juarez...
Todos estes, baluartes do fazer do povo. O Canto destes Mestres ecoam no seu
cancioneiro. Deixe Zé Neguinho dar uma palhinha! Aí você vai ver ele tomar conta do
salão, roubar a cena! Seguro de si, nos seus mais de 60 anos, Zé é um tesouro, um
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patrimônio que abraça os dias ...na sua simplicidade, e isso, sem largar o seu cigarroed
palha...
Zé é PERSONA do REISADO DE SÃO JOSÉ e do SÃO JOÃO NA ROÇA! O Brinca
nte, o
Mateus, o tirador de trovas...que gosta de colorir as mulheres brincantes com suas
tiradas... Zé é CULTURA! É a nossa raiz... é saudade que nos arrepia...é saudade que nos
desperta...
O homem da FONTE! O vigia...o pai de Sônia, de Gisele, de Lucas...o avô... o esposoe d
Maria! Ah, Maria...se você soubesse...que aquele José ...aquele José que você escol heu
para ser o pai dos seus filhos, agora já se transformou em vários Josés! Ele agora, nã o é
só seu! Há muito que é um ESTANDARTE VIVO do que somos culturalmente! Vi va
todos os ESTANDARTES...viva Mestre Adão, viva Mestre Gabiru, viva Zé de Jove, Viv a
Sabau, viva Marilene, viva Dona Vilma, viva...
Todos estes Mestres, juntos, dariam uma boa limonada! Mas basta, Zé Neguinho, ou Z?
? Lima, sozinho...para fazer uma limonada, e cantar! Canta Meu Senhor...
Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/meu-senhor
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