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A licença aqui vos peço
Pra esse cordel passar
Aos antigos versadores
A bença pra eu chegar
Sou mulher de poesia
E, com ela, todo dia
Escrevo pra assuntar

Aqui, trago memórias
Em versos de cantoria
Pra falar das guardiãs
Dos saberes de valia
Rezadeiras e parteiras
Erveiras, benzedeiras
Mulheres de valentia
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Pois na mata e na cidade
E pra quem bem procurar
Sempre tem uma senhora
Com a sabença de sarar
A dor que o povo sente
E as mazelas do doente
Em tudo quanto é lugar

O que fazem é cultura
O que sabem é ciência
É estudo comprovado
Com divina providência
É trabalho e devoção
Com raiz de tradição
Na escola da vivência

Nos sertões e nos Gerais
No Goiás e seu Cerrado
Tive a sorte de encontrar
Tais ofícios do sagrado
A encher meu coração
Percebendo que é missão
Manter vivo o seu legado
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Então deixo introdução
No assunto vou entrar:
É mistura brasileira
Medicina popular
Parteria e benzeção
As ervas com a oração
Vela acesa no altar

Generoso dom divino
Que apara tanta vida
É ofício de parteira
O socorro da parida
Qualquer hora, todo dia
A coragem é quem guia
A peleja dessa lida

Pois até Luiz Gonzaga
Sobre elas cancionou
Na sanfona do baião
A história consagrou
De Samarica Parteira
Essa cara brasileira
Que centenas 'apanhou'
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Elas entendem de parto
De 'minino' e gestação
Dos ciclos da natureza
De Lua, menstruação
Medicina da placenta
E de erva que sustenta
A prenha com guarnição

Se o bebê lá vem sentado
Tem massagem pra virar
E se o parto é demorado
Tem chá certo pra tomar
Tem canela, tem pimenta
Tem mentrasto que assenta
Nova luz que vai chegar

Na trilha da parteria
Dona Val de tudo ensina
Do seu lado, na Bahia
Vi nascer uma menina
Num parto de aliança
Amizade e esperança
Dando luz à Catarina
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Pra auxílio da parteira
Tem a fé da benzeção
Um dom que põe à prova
O poder da oração
Mau-olhado não demora
E quebranto vai embora
Quando o ramo tá na mão

Benzadeus! Virgem Maria
Pedralina e Antonina
Dona França, Dona Nega
Vão curando em sua sina
Cobreiro, esquecimento
Espinhela em caimento
E o soluço da menina

Elas são silenciosas
Agem na simplicidade
Sussurrando pro Divino
Versos de profundidade
Orações que aprenderam
Ou rezos que receberam
Na presença da Verdade
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“Eu te benzo, Deus te cura”
“Nas onda do mar sagrado”
Tendo fé, acreditando
Tudo pode ser sarado
Pois o puro pensamento
Com rezo é instrumento
Em coração preparado

Com a fé na Grande Mãe
E a pureza de seu manto
As curas de caridade
Lançam fora todo espanto
Junto com Mestre Jesus
Trabalham minando Luz
Que na terra tem recanto

E o Amor das Mães de Santo
Também cura pela fé
Com passe de benzimento
E com folha de guiné
Pela mediunidade
Elas trazem claridade
Com a paz do seu Axé
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Já que falo do guiné
Não posso me esquecer
Das ervas medicinais
Prevenção e bem-viver
Raizeira faz receita
De mistura que é feita
Com o vegetal poder

Lá na horta do quintal 
Ou pela mata fechada
Tem casca e tem raiz
Pra fazer a garrafada
Ou preparo de tintura
Onde só o tempo apura
Doença desatinada

A ferida que não sara
Barbatimão vai tratar
E pra 'figo' judiado
Tem carqueja pra tomar
Toda erva vale ouro
Alecrim, chapéu de couro
Manjericão pra banhar
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No terreiro de Maria
Tem hortelã e babosa
Tem melão de são caetano
Poejo, pimenta rosa
E embaixo da amoreira
Na farmacinha caseira
Remédio também é prosa

E em prosa de mulher
Na raiz pude aprender
Com cacica rezadeira
E seu canto de poder
Pelos rezos de Mayá
E Nádia Tupinambá
Num toré de bendizer

E o que falar da mestra
Dona Flor, lá da Chapada
Pela mata do Cerrado
Em Saúde foi formada
Pra hoje compartilhar
O saber que faz curar
O ventre da mulherada
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Quem ainda desconhece
O simples e o natural
Entenda, esse saber
Não está no hospital
Tal ciência genuína
Só a tradição ensina
Através do essencial

E são tantas como eu
Buscando reapreender
Tais ciências verdadeiras
Que tentaram esconder
Mas a gente se levanta
E junto a gente canta
Pra terra não padecer

Escute as suas avós
Ou navegue na memória
Do sagrado feminino
E da sua trajetória
Pois tudo que é vivente
No passado e no presente
Tem um pé nessa história
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Também lembro de honrar 
Todos homens curadores
Rezadores e pajés 
Mateiros, benzedores
Santxiê, Zezinho, Ilídio 
Agemiro, Seu Santídio
Irineu e suas flores 

Mas priorizo a mulher 
Sim, pela necessidade
De louvar o feminino
Ventre da humanidade 
E o nosso dom profundo 
Em cultivar no mundo
As águas da liberdade 

Finalizo esse cordel 
Reforçando meu louvor 
Às guardiãs da Vida
Curandeiras do Amor 
Benzadeus suas mãos santa 
Salve a reza, salve a planta
Salve quem transforma a dor.
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* 

“Por elas…

que vivam muito, com força e saúde

e com um imenso espírito aberto aos ventos.”

Clarissa Pinkola Estés 
A ciranda das mulheres sábias

Elas entendem de parto
De 'minino' e gestação
Dos ciclos da natureza
De Lua, menstruação
Medicina da placenta

  E de erva que sustenta
   A prenha com guarnição


